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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének
2022. február 24-én
tartott üléséről

A képviselő-testület tagjai közül jelen vannak: Váradiné Naszály! Márta polgármester, Gelencsér
Ferenc József alpolgármester, Gulyás Gergely Kristóf képviselő, Kovács László György képviselő, Dr.
Kun János képviselő, Marschall Máté képviselő, Molnárka Gábor Zoltán képviselő, dr. Patthy Szabolcs
képviselő, Remenyik Ildikó képviselő, Dr. Sándor Rétemé képviselő, Timár Gyula képviselő, Tölcsér
Borbála képviselő, Varga Dániel képviselő, Zsitnyákjános Bálint képviselő
További jelenlévők: dr. Németh Mónika jegyző, Csány Éva főépítész, dr. Botár Ildikó Tünde
irodavezető, Hajba Norina irodavezető, dr. Láng Orsolya irodavezető, Légárné Gulyás Rita
irodavezető, Melovics József István irodavezető, Tatár Enikő kabinetvezető, dr. Vörös Mária
irodavezető, Harangozó Olivia sajtófőnök, Ferenczy Csaba csoportvezető, Koncsek Mária
csoportvezető, Volosin Katalin csoportvezető, dr. Bartos Diána Petra jogi referens, dr. Magyar Aletta
jogi referens, dr. Vitányi-Ratimovszky Orsolya jogi referens, Péterfi Annamária testületi ügyintéző,
Bányai Barna online kommunikációs referens, Bihari György civil kapcsolatok referens, Szász
Zsombor közpolitikái koordinátor, Farkas Dávid informatikus, Kivágó Péter nem képviselő bizottsági
tag, Vas Hunor, a GAMESZ igazgatója, Dr. Bodroghelyi László, a Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata főigazgatója, Krieser Andrea, a Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ vezetője,
Koppány Ivett, a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézményvezetője, Katinszki Ferencné,
a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetője, Vékásné Dobó Zsuzsanna, a Czakó utcai
Sport-és Szabadidőközpont intézményvezetője, Ari Zsófia, a Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Békési Zoltán, a Házgondnoksági Kft ügyvezetője, Dobó István, a Budavári Játszótér
Üzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője, Dőri Tamás Péter, a Budavári Kapu Kft. ügyvezetője, Szente
András, a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Jancsár György ügyvéd, valamint
további meghívottak és érdeklődők
Az ülés helyszíne:

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

Az ülés kezdete:

15:05 óra; 19:14 óra

Az ülés vége:

18:25 óra; 19:41 óra

legyzőkönywezető:

Lipták Noémi

Váradiné Naszály! Márta, polgármester: tisztelettel és szeretettel köszöntötte a képviselő-testület
tagjait, az önkormányzat jelenlévő munkatársait és mindazokat, akik a helyszínen vagy a képernyők
előtt követik a testületi ülést. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes; Csobánczy
Gábor alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Az ülést megnyitotta.
Az ülésre határidőben Dr. Sándor Péterné képviselő asszony két kérdést intézett a polgármesterhez a
képviselői keret felhasználása, valamint a tavaszi tulipán ültetés tárgyában, melyekről az utolsó
napirendi pontban lesz szó. Továbbá közérdekű bejelentést kívánnak tenni Varga Dániel és Zsitnyák
János Bálint képviselő urak, melyre a képviselői kérdések után kerül sor. A kérdések kiosztásra
kerültek a képviselők részére.
Az ülésre öt sürgős előterjesztés került benyújtásra, melyek címe: „Dr. Mocsári Gergely praxisjogot
megszerezni kívánó fogorvossal a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási
előszerződés megkötése", „A „Campaign for Tibet 2022" elnevezésű kampányban való részvétel,
továbbá a tibeti és a székelyföldi lobogók Városháza épületén való elhelyezése", „A 1013 Budapest,
Alagút utca 1. szám alatti Társashézban található osztatlan közös tulajdonban álló padlástér
értékesítése", „A felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó döntések meghozatala", valamint
„Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása".

Az ülésre továbbá két képviselői önálló indítványt nyújtott be Timár Gyula képviselő úr, melyek címe:
„A 2019. október 14-től 2021.03.08. napig tartó időszakban a határozott idejű lakásszerződések
meghosszabbításával kapcsolatos döntések felülvizsgálata és módosítása" és a „Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelete 3.§ (5)
bekezdésében foglalt beszámolási kötelezettség érvényre juttatása". Ezek a képviselők részére
előzetesen kiküldésre kerültek, és napirendre vételükről a képviselő-testület vita nélkül dönt.
Jelezte, hogy az „A Házgondnoksági Kft. alapító okiratának és vezető tisztségviselője jogviszonyának a
módosítása" tárgyú előterjesztést a jelen ülésről előterjesztőként visszavonja.
Ügyrendben megadta a szót Timár Gyula képviselő úrnak.
Timár Gyula, képviselő: indítványozta, hogy a 2. napirendi pontot, amely a képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szól, vegyék le a napirendről. Indoka az, hogy a korábbi
beadványára körülbelül egy hete kapott értesítést Budapest Főváros Kormányhivatalától, miszerint
levelet küldtek polgármester asszony és jegyző asszony részére, melyben zömében a Szervezeti és
Működési Szabályzattal kapcsolatosan tettek ajánlásokat. Úgy gondolja, hogy jó lenne, ha ezeknek az
ajánlásoknak az ismeretében kerülne sor az SZMSZ módosítására.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az ügyrendi javaslatról vita nélkül döntenek. Pontosítva a
képviselő úr által elmondottakat; szakmai segítségnyújtást küldött a Kormányhivatal jegyző asszony és
jómaga részére, mely most kiosztásra kerül a képviselők részére, illetve a rá adott válasz is, amit
egyébként az erre szolgáló rendszerbe töltenek fel. Megnyugtatta képviselő urat; a Kormányhivatal
által tett szakmai segítségnyújtásban nincsen szó SZMSZ változtatásról, ugyanis az SZMSZ
végrehajtásáról szól. Éppen ezért úgy gondolja, hogy napirenden tarthatják az előterjesztést.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: elhangzott tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a képviselők kapnak
most egy dokumentumot a Kormányhivataltól érkezett levéllel és az arra adott válasszal
kapcsolatban. Amíg ezt nem kapták meg, addig nem tudnak Timár képviselő úr ügyrendi javaslatáról
érdemben dönteni. Kérte, hogy kapják meg, illetve kapjanak az áttekintésére 5 perc olvasási szünetet.

A tájékoztatás áttekintéséhez a polgármester 5 perc szünetet rendelt el.
SZÜNET UTÁN:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: bízik benne, hogy mindenkinek sikerült áttanulmányoznia
mind a Kormányhivatal levelét, mind az arra adandó választ, és megnyugtatóan tájékozódtak róla,
hogy nincsen szükség a 2. napirendi pont levételére.
További kérdés, hozzászólás nem lévén elsőként szavazásra tette fel a sürgős előterjesztések
napirendre vételét.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
18/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.
február 24-i ülésének napirendjére felveszi a
-

Dr. Mocsári Gergely praxisjogot megszerezni kívánó fogorvossal a 4. számú felnőtt
fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése (14. napirendi
pont),
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-

A „Campaign for Tibet 2022" elnevezésű kampányban való részvétel, továbbá a tibeti
és a székelyföldi lobogók Városháza épületén való elhelyezése (18. napirendi pont),

-

A 1013 Budapest, Alagút utca 1. szám alatti Társasházban található osztatlan közös
tulajdonban álló padlástér értékesítése (19. napirendi pont),

-

A felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó döntések meghozatala (25.
napirendi pont),

-

Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttag'ainak megválasztása (26. napirendi
pont),
című sürgősségi előterjesztéseket.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel Timár Gyula képviselő úr ügyrendi
javaslatát, mely szerint ne kerüljön megtárgyalásra a meghívóban szereplő 2. napirendi pont.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
19/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 9 nem szavazattal
elutasította Timár Gyula képviselő indítványát, mely szerint az „A Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.
28.) önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú előterjesztés a képviselő-testület 2022.
február 24-i ülésén ne kerüljön megtárgyalásra.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a Timár Gyula képviselő úr képviselői
önálló indítványainak napirendre vételére vonatkozó javaslatot - mivel nincs ellenvetés, egy
szavazással.
A képviselő-testület 11 igen, 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
20/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.
február 24-i ülésének napirendjére felveszi Timár Gyula képviselő alábbi képviselői önálló
indítványai:
- A 2019. október 14-től 2021.03.08. napig tartó időszakban a határozott idejű
lakásszerződések meghosszabbításával kapcsolatos döntések felülvizsgálata és
módosítása (24. napirendi pont),
- Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésében foglalt beszámolási kötelezettség
én/ényre juttatása (35. napirendi pont).

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: javasolta, hogy a sürgős előterjesztések a 14., 18., 19., 25. és
26. napirendi pontként, a képviselői indítványok pedig a 24. és 35. napirendi pontként kerüljenek
megtárgyalásra. A sorrend kiosztásra került a képviselők számára.
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Szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot a fenti döntésekkel és ismertetett
módosításokkal együtt.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
21/2022. Í1L 24.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. február 24-i
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

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

3.

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

A

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 módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
6.

Az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal egységes Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

A polgármesteri és alpolgármesteri illetmény és költségtérítés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

A polgármester 2021. évben kivett szabadságáról szóló beszámoló elfogadása és a
2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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10. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának
módosítása, könyvvizsgálójának kijelölése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
11. A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti
tervének elfogadása és a támogatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
12. A Környezetvédelmi Alap felhasználása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
13. A közterületi térfelügyeleti rendszer bővítése a 2022. évben
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
14. Dr. Mocsári Gergely praxisjogot megszerezni kívánó fogorvossal a 4. számú felnőtt
fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. Az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények és köznevelési
intézmények részére adrenalin injekciók beszerzése és az adrenalin injekciók
használatához kapcsolódó oktatások szervezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
16. A kerületben dolgozó védőnők MAVE tagsági díjának átvállalása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. A Mára! Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
18. A „Campaign for Tibet 2022" elnevezésű kampányban való részvétel, továbbá a tibeti és
a székelyföldi lobogók Városháza épületén való elhelyezése
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
19. A 1013 Budapest, Alagút utca 1. szám alatti Társasházban található osztatlan közös
tulajdonban álló padlástér értékesítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
20. A 1014 Budapest, Nándor utca 4. 1. emelet 9. szám alatti ingatlanon fennálló
elővásárlási jog gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
21. A1014 Budapest, Fortuna u. 3. szám alatti ingatlan átminősítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
22. A Budapest I. kerület, Győző utca 5. szám alatti Társasház Épület-felújítási pályázata
elszámolási határidejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
23. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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24. A 2019. október 14-től 2021.03.08. napig tartó időszakban a határozott idejű
lakásszerződések meghosszabbításával kapcsolatos döntések felülvizsgálata és
módosítása
Előterjesztő: Timár Gyula képviselő

Zárt ülésen tárgyalható - külön döntéssel:
25. A felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó döntések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Zárt ülésen:
26. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: dr. Németh Mónika jegyző
27. A 1014 Budapest, Hess András tér 3. 1 emelet 7-7/A. szám alatti lakásra vonatkozó
bérleti jogviszony meghosszabbításáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
28. A 1011 Budapest, Iskola u. 12. I. em. 5. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
29. A 1011 Budapest, Iskola utca 14. 1. em. 6 szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
30. A 1014 Budapest, Szentháromság u. 7. fszt. 3. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
31. Eseti települési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen
benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
32. Szociális tanulmányi ösztöndíj megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen
benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
33. Szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás iránti kérelem alapján indult
eljárás megszüntetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
34. Születési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
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35. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017. (11.23.)
önkormányzati rendelete 3.§ (5) bekezdésében foglalt beszámolási kötelezettség
érvényre juttatása
Előterjesztő: Timár Gyula képviselő
Nyilvános ülésen:
36. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel, hogy a „A felnőtt háziorvosi ügyelet
ellátására vonatkozó döntések meghozatala" tárgyú napirendi pont vonatkozásában zárt ülést
rendeljen el a képviselő-testület, melyhez minősített többség szükséges.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
22/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022.
február 24-i ülésén az „A felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó döntések
meghozatala" tárgyú napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a két ülés közötti beszámoló keretében elmondta,
megrökönyödéssel értesültek az Ukrajnában kialakult helyzetről, a ma reggel megindított átfogó
orosz katonai támadásról, mely az elmúlt évtizedek minden eddiginél komolyabb biztonsági kihívása
Európa számára. A Budavári Önkormányzat felvette a kapcsolatot a helyi testvérvárosával, és
támogatását ajánlotta fel a Kárpátaljai Ferences Missziónak. A lehetőségeikhez mérten azon vannak,
hogy segítséget nyújtsanak Munkács város lakosságának, és természetesen szorosan követik az
eseményeket. Ezzel kapcsolatosan Varga Dániel és Zsitnyák János képviselő urak közérdekű
bejelentést fognak tenni a testületi ülés végén.
Február 6-ig várta a Budapesti 00-at szervező KÉK Kortárs Építészeti Központ a Várnegyedben élő
azon lakók és közösségek jelentkezését, akik a május 14-15-én megrendezésre kerülő kulturális
építészeti fesztiválra - amelynek a Várnegyed lesz a házigazdája - szívesen megmutatnák másoknak is
házat, ahol élnek, dolgoznak.
Február 11-én Váradiné Naszályi Márta polgármester, Örsi Gergely, a II. kerület polgármestere,
valamint Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere közösen emlékeztek az 1944. november vége és
1945. február 13. közötti budapesti ostrom lezárulására, a katonai és civil áldozatokra az Ostrom??
elnevezésű programsorozat keretében.
A tegnapi napon megszavazta huszonhat I. kerületi épület fővárosi védelmét a Fővárosi Közgyűlés. A
Szentháromság téren tapasztalt szabálytalanságokból és jogszerűtlenségekből kiindulva Budavár
polgármestereként sürgette több építmény védelem alá helyezését, azt remélve, hogy a fővárosi
védelem gátat tud szabni a Burg Flotel lebontásához hasonló szomorú és jóvátehetetlen
történéseknek. A bontás során felmerült szabálytalanságokból és jogszerűtlenségekből, illetve a
kialakult közveszélyes állapotokból kiindulva a Budavári Önkormányzat elvárja, hogy a Gellért-hegyi
Sikló építése legyen szigorú feltételekhez kötve, vagyis szakmai dokumentációt vár a Gellért-hegyi
Siklóról, még mielőtt kiemelt kormányzati beruházássá válna. A tegnapi közgyűlésen a Fővárosi
Önkormányzat döntött arról, hogy szerződést bont a Gellért-hegyi Sikló tervezését és építését
folytató céggel, és nem járul hozzá a törzsvagyonon történő magánberuházáshoz. Tekintve, hogy a
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Budavári Önkormányzatot a Fővárosi Kormányhivatal a Gellért-hegyi Sikló engedélyeztetésének a
folyamatéban kétszer sem nem volt hajlandó ügyfélként elfogadni, és egyszer ezt még a közigazgatási
bíróság is elfogadta, ezért úgy látják, hogy a Budavári Önkormányzatnak nincsen kellő rálátása arra,
hogy semmilyen veszélyes folyamatok nem indulnak meg, ezért egyetértenek a Közgyűlés döntésével.
Most, a Sikló-projekt esetében azt látják, fennáll a párhuzam: a Kormányhivatal engedélyeztetési
mechanizmusa hasonlóan kapkodó. Nincs meg a szükséges körültekintő szakmai dokumentáció, sem
környezetvédelmi hatástanulmány. Márpedig ezek nélkül az önkormányzat számára elfogadhatatlan,
hogy megkezdődjön az építkezés.
Várható programok a következő időszakban az alábbiak. Február 26. a lomkikészítés időpontja az I.
kerületben a 2022. évi budapesti lakossági lomtalanításon, és az elszállítás vasárnap történik.
Március 7-én a Budavári Önkormányzat a Dísz téri Honvéd emlékműnél koszorúzással egybekötött
megemlékezést tart az 1848-as szabadságharc 174. évfordulója alkalmából, melyre szeretettel várják
a kerület lakóit és közösségeit.
A polgármesteri beszámoló az elmúlt időszakról és a várható eseményekről kiosztásra került a
képviselő-testület tagjai részére.

1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: valamennyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a
rendeletalkotási javaslatot.
A hétfői napon kiküldésre került a február 10-én publikált előterjesztés módosított változata a
képviselők részére, melyben előterjesztői módosítás alapján a Vérmező vonatkozásában 200 millió Ft
a „Tartalékok" előirányzatról átcsoportosításra került a „Felhalmozási célú kiadások" előirányzatra,
mellyel a mérleg főösszege nem változik. Átvezetésre került továbbá az Gazdasági és Jogi Bizottság
azon javaslata, hogy a rendelet-tervezet 6. melléklet „Kolodko szobrok karbantartása" sorának
elnevezése „Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése" elnevezésre módosuljon. A bizottság
azon javaslatát, hogy a 6. § (6) bekezdése kerüljön törlésre, előterjesztőként nem fogadja be, ezért
arról külön dönt a képviselő-testület.
Timár Gyula, képviselő: az alábbiak jellemzik a költségvetést: törvénysértő, felelőtlen, pazarló és
megalapozatlan. Törvénysértő, mert az államháztartási törvény költségre vonatkozó előírásainak nem
mindig tesz eleget, így a 24. § (4) bekezdés b) pontja tekintetében, a 25. § (3)-(4) bekezdés
tekintetében, illetve a 29/A. § vonatkozásában. Jogsértés az is, hogy az előterjesztés nem tartalmazza
az SZMSZ 37. § (1) bekezdés e) pontja szerinti hivatkozást. Vagy kérdés, hogy a polgármesteri
előterjesztésben ezt nem kell-e figyelni. Felelőtlen a költségvetés, mert nem tartja be azt az alapvető
szabályt, hogy mindenki addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér. Egy évben nem szabad többet
költeni, mint a tárgyévi működési bevétel és a működési maradvány együttvéve. Pazarló, mert a
kiadások visszafogása nem a működésnél jelenik meg, hanem a felhalmozásnál. 10 éve többet költött
az önkormányzat beruházásra és felújításra. A megalapozatlanság abból látszik, hogy 2021-ben 8,2
milliárd forintot költöttek a működésre, 2022-re ezzel szemben 13 milliárd Ft-ot terveznek.
Pénzügyileg egy olyan tartósan finanszírozhatatlan pályára állítja ez a ten/ezet a kerület
gazdálkodását, amit sok-sok hosszú év alatt lehet rendbe hozni.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: csatlakozik Timár képviselőtársához; ez a költségvetés, amit ismét az
asztalukra raktak, elfogadhatatlan, de legalább már elkezdték látni, hogy miért. A Gazdasági és Jogi
Bizottság emlékei szerint még decemberben kérvényezte azt, hogy betekintést nyerhessenek a
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munkaanyagokba, és kissé jobban átláthassák azt, hogy hogyan is épül fel a kerület gazdálkodása,
költségvetése. Ez ugyan határidőre nem teljesült, másodlagos határidőre sem teljesült, de
részlegesen legalább a mai testületi ülésre úgy tudtak idejönni, hogy kaptak egy olyan anyagot,
amiből következtethetnek pár dologra. Amit látnak, az hajmeresztő. Azt látják, hogy polgármester
asszonynak a felkészítése arra, hogy el tudja végezni a munkáját, évente a kerületnek több mint 50
millió forintjába kerül. Ugyan azt nem látják, hogy pontosan kikre is költik el a kerület pénzét, mert a
munkaanyagból, amit kaptak, sajnos kivételre kerültek a konkrét megnevezések, csak egy összesen
sort látnak. Olyan költségvetési sorokon vannak elrejtve ezek az összegek, amikbe eddig sem tudtak
belenézni, és ennek a munkaanyagnak hála most is csak részben. Azért van pár olyan szerződés
eldugva az önkormányzat honlapján, ami alapján kérdezi polgármester asszonyt, hogy miért próbálja
rejtegetni előlük és az I. kerület lakossága előtt, hogy súlyos pénzeket fizet a kerület korábbi
jegyzőjének, Tarjányi Tamásnak azért, hogy részére tanácsokat adjon. Miért próbálja rejtegetni, hogy
súlyos pénzeket fizet a baloldalhoz köthető Varga Áronnak, hogy tanácsot adjon. Miért próbálja
rejtegetni, hogy különböző jogászoknak és gazdasági személyeknek azért fizet pénzt, hogy
felkészítsék, és hogy a hiányosságait részben el tudják takarni. Továbbá miért rejtegeti azt, hogy a
kerület korábbi képviselője továbbra is alkalmazásban áll az önkormányzatnál, ugyanis ő is meglepő
módon kimaradt abból a munkaanyagból, amit megkaptak. Tovább haladva azzal, hogy milyen
pazarló költések történnek még; további közel 8 millió Ft-ot költenek el a Fortis Consultingnak
közvélemény-kutatásokra, illetve polgármester asszony személyére vezetői tréningre, amiről elismerik
ugyan, hogy szükséges, de nem elégséges, és talán nem ennyiért, illetve nem is éri meg kerület
számára.
Timár Gyula, képviselő: az előbb említette a felelőtlenséget. A tervezetben a működési bevétel 8,4
milliárd Ft, a működési kiadás 13 milliárd Ft. A különbözet, a működési hiány 4,6 milliárd Ft. Ebből az
következik, hogy a tartaléknak ilyen brutális nagyságrendű volumenét kell fordítani működtetésre.
Véleménye szerint ez megengedhetetlen egy felelős gazdálkodásnál. Fia nem lennének az előző évek
tartalékai, akkor év végére csődhelyzetben lenne az önkormányzat. Iszonyúan megnőtt az
előterjesztésben a személyi kiadások összege, amely 3,89 milliárd Ft-ot tesz ki; mindez úgy következik
be, hogy a Kulturális Kft. miatt csökkent az önkormányzat létszáma 12 fővel. Megkérdezte, hogy az
„Önkormányzat 337 egyéb szolgáltatás" soron mi szerepel, és miért kell ezt 575 millió Ft-ról 1,028
milliárd Ft-ra emelni. Az előterjesztésben az önkormányzati dologi kiadások sorokat. Ha összevetik,
akkor nem az az összeg jön ki, ami ott szerepel.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: titkon remélte, hogy a költségvetés kapcsán polgármester asszony
esetleg vitába mer szállni a képviselőkkel, de úgy látja, hogy ez újabb hiú ábránd lesz. Beszélt arról,
hogy polgármester asszony személyes költéseinél hol lehetne még meghúzni azt a bizonyos
nadrágszíjat, azonban azt is láthatják, hogy most az I. kerületi önkormányzat egy hatalmas lehetőség
előtt is állna. Böröcz László képviselő úr törvényjavaslatának hála évtizedes igazságtalanságot sikerült
orvosolni, és azáltal, hogy az I. kerületi bérlők megvásárolhatják a lakásaikat, az bevételt is jelent az
önkormányzat számára. Azt látják, hogy azzal a bevétellel, amit az önkormányzat nagyjából 1 milliárd
Ft-ra becsül, a vezetés nem tud, vagy nem akar élni. Ennek közel a felét egy olyan felújításra költik el,
amely az önkormányzat vagyonát effektíve nem gyarapítja, ahogyan az kivitelezhető lenne. Kihagyják
azt a történelmi lehetőséget, hogy ha most egy ilyen hatalmas felújítási összeg áll az önkormányzat
rendelkezésére, amiből - mivel van is betervezve lakásvásárlásra költségvetés - tudnának olyan
lakásokat vásárolni, amelyek esetleg felújítandó állapotban vannak, és ezek felújítása révén
vagyongyarapodást tudnának elérni az önkormányzat számára. Azonban az I. kerületi
lakóingatlanállomány fejlesztése helyett a saját cégeik épületeit újítják fel - 430 millió Ft-ért az
Országház utca 9. számot. Ez véleménye szerint egy történelmi bűn lesz.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát
lezárta. Elmondta, hogy a Budavári Önkormányzat valamennyi szerződése - beleértve a tanácsadói
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szerződéseket is - évek óta szerepel az önkormányzat honlapján kereshető formában. Bárki
megtekintheti, hogy kivel van szerződése a Budavári Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak
vagya Polgármesteri Kabinetnek. Ajánlja a képviselő-testület figyelmébe a honlap követését.
Azok számára, akiknek elkerülte a figyelmét a november 18-án életbe lépett Böröcz László féle
lakástörvény módosítás, elmondta, ezeknek a műemléklakásoknak az eladásából nem vásárolhatnak
lakást, sőt nem használhatják fel városfejlesztési célokra sem, és nem használhatják fel európai uniós
támogatásokhoz önrészként sem.
A képviselők figyelmébe ajánlja, hogy a képviselő-testületi előterjesztésekhez mód van módosító
indítványok benyújtására; a bizottsági üléseken is, valamint önállóan is az ülés előtt két nappal. Akinek
valamilyen javaslata van más típusú működésre vagy egyes összegek átcsoportosítására, azt
módosító indítvány formájában megteheti. Ezt elmondta akkor is, amikor a Fidesz-KDNP képviselőit
fogadta a múlt héten az irodájában. Javasolta, hogy abban az esetben, ha van javaslat, akkor ezt
módosító indítvány formájában terjesszék be.
dr. Németh Mónika, jegyző: szeretné annyiban pontosítani Timár képviselő úr észrevételét; igaz, hogy
tévesen szerepel benne, ezért szeretné módosítani; az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján nyilvános az
ülés, az 50. § és a 42. § 1. pontja alapján pedig minősített többséggel szavaz a képviselő-testület. Ha
képviselő úr az előterjesztés elejére lapoz, ott megtalálható ugyanez a tájékoztatás, amely kimondja,
hogy az ülés nyilvános és minősített többséggel szavaz a képviselő-testület.
Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak elmondta, hogy a Gazdasági és Jogi Bizottságnak az a
határozata, amiben kérte a hivataltól a különböző adatokat, a bizottsági ülésen nem kapott
többséget; azt nem szavazta meg a bizottság.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: ügyrendben megkérdezte, hogy miután le van zárva egy napirendi
pont tárgyalása, a jegyző hozzászólhat-e napirendi hozzászólásként valamihez. Ha nem, akkor lehet,
hogy polgármester asszony eljárása ismételten problémát okoz a testület működése szempontjából ahogy ezt leírta a Kormányhivatal is, miszerint sokszor nem megfelelő módon van vezetve a testületi
ülés. Véleménye szerint most is ez történt, ezért kéri, hogy tisztázzák; napirendi vitán kívül a jegyző
napirendi vitába belemehet-e.
dr. Németh Mónika, jegyző: törvényességi javítást jelzett.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak
ügyrendben.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megkérdezte, hogy jegyző asszony válasza a felvetéseire miként
értelmezhető törvényességi hozzászólásként.
dr. Németh Mónika, jegyző: akként értelmezhető úgy, hogy egy olyan bizottsági határozatról beszél
képviselő úr, ami nem kapott többséget, ami véleménye szerint törvényességi kérdés.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jelezte, hogy amely javításokat jegyző asszony jelzett,
előterjesztőként befogadja. Megköszönte Timár Gyula képviselő úrnak, hogy felhívta rá a figyelmet.
Elsőként szavazásra tette fel a Gazdasági és Jogi Bizottság módosító javaslatát, mely szerint a 6. § (6)
bekezdése kerüljön törlésre. Jómaga nem támogatja a javaslatot.
Megállapította, hogy 6 igen, 5 nem és 2 tartózkodás mellett a módosító indítványt a képviselő-testület
elutasította.
Molnárka Gábor Zoltán, képviselő: nem volt számára egyértelmű, hogy mi volt a szavazásra feltett
kérdés, ezért ha van rá lehetőség, kérte, hogy ismételjék meg.
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dr. Németh Mónika, jegyző: amennyiben nem volt egyértelmű a kérdés a képviselő-testület számára,
akkor véleménye szerint megismételhető a szavazás.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdaság és Jogi Bizottság elfogadott egy módosító
javaslatot, miszerint a 6. § (6) bekezdése kerüljön törlésre. Ez szól arról, hogy a céltartalékokat
költségvetési sorra a polgármester átruházott hatáskörben átcsoportosíthatja. Úgy véli, hogy ez ne
kerüljön törlésre, hiszen eddig is mindig szerepelt a költségvetési rendeletükben; ez így praktikus.
Ismertette, aki arra szavaz, hogy ne kerüljön törlésre a bekezdés, az nemmel szavazzon, aki pedig azt
szeretné, hogy törlésre kerüljön, az igennel szavazzon.
Szavazásra tette fel a bizottság módosító indítványát.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
23/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
tervezetről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 9 nem szavazattal
elutasította a Gazdasági és Jogi Bizottság módosító indítványát, mely szerint az „A Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása"
tárgyú előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet 6. § (6) bekezdése kerüljön törlésre.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a módosított előterjesztésben szereplő
rendeletalkotási javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen, 5 nem szavazattal
megalkotja az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

2.

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

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: valamennyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a
rendeletalkotási javaslatot.
Az elmúlt időszak tapasztalatai, a képviselő-testület működésének gördülékenyebbé tétele érdekében
szükségessé vált a képviselő-testület SZMSZ-ének módosítása néhány területeket érintően.
Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítvány készült, valamint Timár Gyula képviselő úr is
módosító indítványt nyújtott be, melyeket a képviselők előzetesen megkaptak. Az előterjesztői
módosító indítvány arra irányul, hogy az állandó bizottságok a saját működésüknek szabályait az
SZMSZ rendelkezéseivel összhangban alkossák meg ügyrendjükben, továbbá javasolt a
polgármesterre átruházott hatásköröket bővíteni a képviselő-testület önkormányzati határozatában
foglaltak teljesíthetősége érdekében, mely leginkább a Covid intézkedésekről szól. A képviselői
módosító indítvány a rendelet-tervezet 9. § és 17. §-ának törlésére tesz javaslatot.
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Timár Gyula, képviselő: módosító indítványa egyrészt arról szól, hogy törlésre kerüljön a 9. §. Javasolja
ezt azért, mert az eddigiekkel ellentétben most különbséget tesz a beterjesztett javaslat a rendelet
tervezetek között aszerint, hogy azt képviselő, polgármester vagy jegyző nyújtotta be. Ez
törvényellenes; tehát ha a testület így elfogadja, akkor rosszul dönt. Ha jegyző asszony erre nem hívja
fel a figyelmet, akkor jómaga most megteszi. A javaslat a képviselő által beterjesztett rendelet
tervezetet rendeletalkotásra irányuló kérelemként tekinti, és majd a következő harmadik-negyedik
képviselő-testületi ülésre kerülhet be. Ez egy példával olyan, mintha egyszerre indul egy képviselő, a
jegyző és a polgármester Balatonról autóval Budapestre, és a rendelkezés szerint mindenki bejöhet a
fővárosba, de a képviselőknek a MO-nál jobbra kell fordulni, és csak Újpestnél jöhetnek be
Budapestre.
A 17. § törlését pedig azért javasolja, mert egy 48 órával előbb összehívott testületi ülésre rendelet
tervezetet behozni számára kissé túlzásnak tűnik.
dr. Németh Mónika, jegyző: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szabályozza a
képviselőkre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket, mely kimondja, hogy az önkormányzati
képviselők jogai és kötelezettségei azonosak. Itt a jegyzőről nincs szó. Ebben a szakaszban mondja ki
a törvény, hogy a képviselő-testület ülésén a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
módon kezdeményezheti rendelet alkotását vagy határozat meghozatalát a képviselő, mely azt jelenti,
hogy az SZMSZ-ben lehet meghatározni azokat a szabályokat, amelyek alapján az önkormányzati
képviselő kezdeményezést nyújthat be. Véleménye szerint ebben teljesen szabad keze vannak a
képviselő-testületnek.
Timár Gyula, képviselő: pontosan arról van szó, hogy egyforma elbírálás alá kell, hogy essen a
képviselő, a polgármester vagy a jegyző által benyújtott rendelet-tervezet. Itt most teljesen különválik;
és a múltkor is látta, hogy jegyző asszony nem teljesen érti - vagy nem tudja, hogy mi az oka -, hogy mi
a tervezet előterjesztése, illetve mi az előterjesztésre irányuló kezdeményezés. A bizottságon
elmondta, a kezdeményezés az, amikor egy Tóth Árpád sétányon élő lakos kinyitja az ablakot, és
minden reggel azt tapasztalja, hogy büdös árad be a sétányról, mindig talál ott piszkot, kimegy és
eltakarítja, de egy idő után ezt megunja, és ír az önkormányzatnak, hogy ez száméra tűrhetetlen, és
kezdeményezi, hogy alkosson erről rendeletet az önkormányzat. Ez a kezdeményezés. A rendelet
tervezet benyújtása pedig az, amikor a testületi ülésre történik a benyújtás. Ez nem annyira bonyolult.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: van az önkormányzatnak egy hatályos átláthatósági rendelete és
SZMSZ-szel is rendelkeznek. Mindkettő kimondja, hogy mind az előterjesztéseket, mind az ülések
jegyzőkönyveit, valamint a rendeleteket is kereshető formátumban kell a képviselők és a lakosság
használatára bocsátani. Most tárgyalnak egy olyan SZMSZ módosítást, amely a rendeletükkel megy
szembe, amikor nem kereshető formátumba lett feltöltve, a képviselők számára elérhető módon.
Továbbá megdöbbentő azt, hogy miután jelezték, hogy lett volna korábbiakban egy kihirdetési
kötelezettségük, és az összes elfogadott rendeletet és rendeletmódosítást a testületi ülés utáni
Várnegyed újságban meg kellett volna jelentetni - és ez a kötelezettség véleményük szerint helytálló,
illetve meg kellene tenni a határozatok esetén is -, most azt látják, hogy a módosítás által ezt úgy
akarják megváltoztatni, hogy a kerületi szépkorúak számára szinte elérhetetlenné teszik ezeknek az
ellenőrzését, ugyanis csak elérési útvonalakat akarnak a Várnegyed újságba berakni. Véleménye
szerint szégyenletes, hogy ennyire nem akarnak nyíltan hozzáállni a kerület lakosságához, hogy az
elfogadott rendeleteket is különböző URL-linkek mögé akarják rejteni.
Visszalépve a kereshetőséggel kapcsolatos aggályokra, megkérdezte, mi annak az oka, hogy ez az
előterjesztés is kereshetetlen formátumban áll rendelkezésükre. Mi annak az oka, hogy amikor
korábbi előterjesztéseket akar valaki elérni a weboldalon keresztül - amire ha jól tudja, több 10 millió
Ft-ot fordítottak - akkor sok esetben nem működő linkeket kapnak vagy pedig a linkek alatt nem azok
az előterjesztések találhatók meg, amiknek a címe leírásra került. Továbbá mi annak az oka, hogy az
ülések jegyzőkönyveit szintén nem kereshető formátumban töltik fel a weboldalra.
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dr. Németh Mónika, jegyző: a Timár képviselő úr által elmondottakra reagálva, az SZMSZ szerinti
önálló indítvány lehet rendelet-tervezet vagy határozati javaslat. Amit Timár képviselő úr állandóan
felhoz - amit szerinte a jegyző nem ért - az a kezdeményezés, amit egy lakos benyújthat. Az SZMSZ
nem így szól, mert azt írja, hogy „rendeletalkotásra irányuló előterjesztés előkészítése". Véleménye
szerint az előterjesztés a polgármesterhez, bizottsághoz vagy egy képviselőhöz kapcsolódik.
A képviselők közötti egyenlőség az önkormányzati törvényben arra utal, hogy függetlenül attól, hogy
egyéni kerületből vagy listáról jutott be a testületbe, a jogai és kötelezettségei egyenlőek, és az egész
településért vagy kerületért tartozik felelősséggel. Ez a felelősségi rend véleménye szerint szépen
kidolgozásra került az SZMSZ-ben. Ezt nem egyformán értelmezik, de a jog területén ez előfordul.
Gulyás képviselő úr kereshetőségre vonatkozó megjegyzését nem érti. Elmondta, a honlapon
találhatóak különböző csempék, és azon belül, ha a keresőbe beírja pl. a Mára! szót, akkor kihozza az
összes határozatot és előterjesztést, amiben a szó szerepel. Ha képviselő úr bejön hozzá,
megmutatja részére, hogy nála hogyan működik. Előfordulhat, hogy egy-egy dokumentumnál nem
működik, de az informatikus kollégák folyamatosan futtatják rajtuk a szoftvereket, hogy működjön.
Egy otthoni gépről használva a kereső funkciót is meg lehet találni a döntéseket, előterjesztéseket.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kéri a képviselő urakat és hölgyeket, illetve a kerület
lakosságát, hogy ha azt tapasztalják, hogy a honlapon valami hibásan működik, tehát egy link nem azt
dobja fel, amit kellene vagy nem olvasható, vagy a kereső funkció nem működik, akkor jelezzék a
Polgármesteri Hivatal informatikusai részére, hogy javítani tudják. A honlap egy dinamikus rendszer,
és annak alapján tudják folyamatosan javítani, fejleszteni, karbantartani, ha érkeznek észrevételek.
Gelencsér Ferenc lózsef alpolgármester: egy pontosítást szeretne tenni. Az ülést élőben nézik a
kerület polgárai, és nem szeretné, ha megtévesztenék őket. Nem került több tízmillió forintba a
honlap. Ahogyan a legutóbbi ülésen képviselő úr kérte, hogy küldje meg részére a Vérmezős
anyagokat, és elküldte mind a 130 oldalt, úgy el fogja küldeni a honlap szerződését is.
Nagyságrendileg kb. 7 millió Ft-ba került. Kérte, hogy ne állítsanak olyat, ami nem valós, mert így
terjednek el a pletykák.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: nem tudja, hogy jegyző asszony miről beszél, de lehet hogy nem érti
azt, hogy mit jelenti az, hogy kereshető formátumban közzé kell tenni dokumentumokat. A kereshető
formátum számára azt jelenti, hogy a dokumentum maga kereshető legyen, a dokumentumon belül
tudjon keresni dolgokat. Ez azt jelenti, hogy ne szkennelt dokumentumokat kapjanak, amiben nem
működik egy szimpla kereső funkció, hanem kapjanak olyan dokumentumokat, amiket egyébként
néha meg is kapnak. Elismeri, hogy sokszor van, hogy megkapnak olyan előterjesztéseket, amik
ténylegesen kereshető formátumúak; megnyitja őket és gyorsan tud bennük keresni. Véleménye
szerint nem csak a képviselő-testületnek az érdeke, hogy ilyen formátumban kerüljenek feltöltésre és
kiosztásra az előterjesztések, hanem a lakosság érdeke is, amikor hosszabb előterjesztésről van szó.
A jegyzőkönyveik alapvetően kifejezetten hosszúak, és most azt tapasztalhatják az I. kerületi polgárok,
hogy megnyitják a jegyzőkönyveket, és nem tudnak benne keresni. Tehát nem arról van szó, hogy
megtalálják az adott dokumentumot, hanem a dokumentum belül nem tudnak keresni.
Szeretné jegyző asszony figyelmébe ajánlani az átláthatósági rendelet 6. §-ának (2) bekezdését, ami
úgy fogalmaz, hogy „elektronikusan kereshető formában közzéteszi". Számára a kereshető
formátumban való közzététel azt jelenti, hogy a dokumentumon belül tud keresni. Amíg ez nem
valósul meg, addig az SZMSZ nem felel meg a saját átláthatósági rendeletüknek.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: amiről képviselő úr beszél, az a kereshető formátumú pdf
dokumentum, ami úgy keletkezik, hogy egy szövegszerkesztő dokumentumból pdf formában mentik
el az anyagot, és akkor valóban rá lehet keresni a dokumentumon belül egy szóra. A honlapra
azonban nem konvertált dokumentumok kerülnek fel, hanem beszkennelt dokumentumok, hiszen a
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hitelességet azt bizonyítja, hogy rajta van az aláírás és a pecsét. Ez szkennelt dokumentumoknál nem
egészen ugyanígy működik, tehát ezt nem lehet ilyen módon elvárni. Amíg ezt nem sikerül
informatikailag megoldani, addig kénytelen lesz 30 oldalas jegyzőkönyveket végigolvasni.
Dr. Kun lános, képviselő: elmondta, hogy jómaga Gulyás képviselőtársához képest szépkorú, és tud
keresni.
Timár Gyula, képviselő: jegyző asszony azt mondta, hogy egyforma elbírálás alá esik az összes
előterjesztés, tehát akkor eddig ez biztosítva volt. Kérdése, hogy miért kell azt a változtatást most
bevinni, hogy a polgármester és a jegyző által előterjesztett anyagokat a jegyző alakítja olyan alkalmas
állapotba, hogy az előterjeszthető legyen, a képviselők által előterjesztetett pedig átteszi a 46. §
hatálya alá, ami teljesen másról szól.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megdöbbentő, hogy polgármester asszony mekkora
tájékozatlanságról tett most tanúbizonyságot. Vannak olyan szoftverek a piacon és kifejezetten
olcsón, amelyek szkennelt dokumentumból pillanatok alatt kereshető dokumentumot hoznak létre,
amik optikai karakterfelismeréssel nagyon egyszerűen át tudják konvertálni a dokumentumokat. Az
átláthatósági rendeletet, illetve az SZMSZ-t nem jómaga, hanem az önkormányzat terjesztette elő, és
a képviselő-testület fogadta el. Nem érti, hogy miért keresik a kibúvókat, amikor a mai 21. századi
technikával pillanatok alatt meg lehetne ezt tenni. Kun képviselőtársának sem kellene ilyen cinikus
hozzászólásokat tenni, ugyanis ha megnyitja a tárgyalt SZMSZ módosítást, akkor az nem kereshető
formátumán került feltöltésre a honlapra. Ez azért fontos, mert benne vannak a rendeleteikben, hogy
ezeket a dokumentumokat kereshető formátumban kellene a képviselő-testület és a lakosság
birtokába juttatni. Ez jelenleg nem történik meg. Kéri polgármester asszonyt, hogy oldják ezt meg,
mert a 21. században meg kell ugrani ezeket az akadályokat.
Tölcsér Borbála, képviselő: Gulyás képviselőtársának elmondta, a testület tagjaként ugyanúgy feladata
az, hogy a rendeletek betartására vagy betartatására ügyeljen. Fél órája beszélnek egy olyan
kérdésről, amire képviselő úrnak van megoldása. Ha legközelebb előfordul, hogy egy olyan dolgot
nehezményez, amire egyébként van válasza, akkor megteheti azt, hogy a hivatal vonatkozó
osztályához betelefonál, és részükre ezt a segítségnyújtást megadja, hiszen képviselő úr is
felelősséggel tartozik azért, hogy a rendeleteik be legyenek tartva.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát
lezárta.
Timár Gyula képviselő úrnak elmondta, az eddigi hozzászólásokból úgy látja, félreértés van; vagyis a 9.
§-t képviselő úr félreértelmezi. A szándék a 9. §-sal a következő. A képviselő önálló indítványként
nagyon nehezen tud rendelet-tervezetet létrehozni, mert ez egy speciális jogi tudást igénylő feladat.
Természetes, hogy csak azok tudják ezt jól elvégezni, akik értenek hozzá. A módosítás arra tesz
javaslatot, hogy a képviselő rendeletalkotásra vonatkozó indítványt nyújtson be, tehát azt, hogy
készítsenek elő rendeletet. És hogy ez milyen irányú legyen, arról egy határozati javaslatot nyújtson
be. Ezt a Képviselő-testület határidővel, polgármesterre ruházott feladattal elfogadja, majd abból
készül egy rendelet-tervezet jogszabályokkal való harmonizációval, hogy tartalmilag és jogszerűségét
tekintve is teljes legyen. Erre tesznek javaslatot a 9. §-sal. De ha képviselő úr ragaszkodik hozzá, hogy
a Polgármesteri Hivatal ne készítsen rendeletet a képviselői javaslat és indítvány alapján, hanem
képviselő úr akarja önállóan benyújtani a rendeletet, akkor előterjesztőként szívesen befogadja a 9. §
törlésére vonatkozó javaslatot. Ebben az esetben nem fogja a Polgármesteri Hivatal külön
előkészíteni, hanem képviselő úr elkészíti és beterjeszti a képviselő-testület ülésére; jogszabály
szempontjából olyan lesz, amilyen, és majd ennek alapján tudnak vele dolgozni.
A 17. § törlésére vonatkozó javaslatot nem tudja befogadni. Úgy véli, hogy az elmúlt durván
másfélévnek a tapasztalatai azt mutatják, hogy időről-időre előfordul, hogy kisebb
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rendeletmódosításra, javításra van szükség, amit adott esetben rendkívüli testületi ülésre kell
behozni.
Megkérdezte Timár képviselő urat, hogy valóban azt akarja-e, hogy kerüljön törlésre a 9. §.
Timár Gyula, képviselő: igen, ezt akarja. Ebben az esetben marad úgy, ahogyan eddig, tehát hogy a
képviselői, polgármesteri és jegyzői tervezetek esetében is a jegyző felelős azért, hogy az olyan
állapotba kerüljön, hogy tárgyalásra alkalmas legyen.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: nem, ezt rosszul értelmezi képviselő úr. A jegyző felelős azért,
hogy a törvényességi észrevételét megtegye. Azért szerették volna megtenni ezt a módosítást, hogy
ha a képviselő benyújt egy javaslatot, és azt elfogadja a testület, akkor annak alapján a jegyző a
rendeletet összeállítja. Ezzel segíteni szeretné a képviselők munkáját, de ha képviselő úr ragaszkodik
hozzá, hogy ne segítsenek, akkor nem teszik meg.
Timár Gyula, képviselő: ezt a fajta segítséget köszöni, de nem kéri.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ebben az esetben képviselő úr javaslatét, mely a rendelet
tervezet 9. §-ának törlésére irányul, befogadja.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megkérdezte, hogy az előterjesztőnek módjában áll-e képviselői
módosító indítványt részlegesen befogadni vagy sem. Értelmezése szerint nincs.
dr. Németh Mónika, jegyző: értelmezése szerint két külön javaslatot fogalmazott meg képviselő úr; az
egyiket befogadta polgármester asszony, a másikat pedig nem. Nem tudja, hogy képviselő úr szerint
ez az SZMSZ mely szakaszát sérti. Két javaslatról van szó.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elsőként szavazásra tette fel Timár Gyula képviselő úr
módosító indítványát, mely szerint a rendelet 17. §-a kerüljön törlésre.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
24/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 9 nem szavazattal
elutasította Timár Gyula képviselő indítványát, mely szerint az „A Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatéról szóló 12/2019. (XI.
28.) önkormányzati rendelet módosítása" tárgyú előterjesztés előterjesztésben szereplő
rendelet-tervezet 17. §-a kerüljön törlésre.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel rendeletalkotási javaslatot az előterjesztői
módosító indítványban foglalt módosításokkal és a 9. § törlésével együtt.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 4 nem szavazattal
megalkotja az Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)
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3.

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Tulajdonosi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
A rendelet kiegészítése szükséges a Közép-Budai Tankerületi Központ vagyonkezelésébe kerülő
ingatlan vagyonelemek körével, amely a rendelet 4. mellékletét fogja képezni. Ezzel a vagyonrendelet
megfelel majd a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény és a nemzeti köznevelésről
szóló törvény rendelkezéseinek, tehát az előterjesztés leginkább technikai jellegű.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási
javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem szavazattal, 3
tartózkodás mellett megalkotja az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

4.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
A rendelet-tervezet kisebb módosításokra, pontosításokra irányul; az élelmiszertámogatás és az eseti
települési támogatás jogosultsági feltételeit rendezi. Véleménye szerint a legfontosabb, hogy
étkeztetés igénybevételét teszi lehetővé azon személyek számára, akik tartósan beteg vagy
fogyatékkal élő családtagjukat ápolják.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: ha a szociális rendeletükről van szó, akkor nem mehetnek el szó
nélkül azok mellett a hírek mellett, amik a héten láttak napvilágot, miszerint dr. Sz. Katalin, aki egy, az
önkormányzat által elbírált pályázaton szociális bérlakást nyert az I. kerületben, vagy valótlanságot
állított a pályázatában, vagy pedig egy olyan új építésű ingatlanban bérlő vagy tulajdonos, ami kizárná
a rászorultságból. Dr. Sz. Katalin polgármester asszony egyik leglelkesebb Facebook kommentelője,
egy olyan I. kerületi lakcím alapján pályázott a szociális bérlakás pályázaton, ahol ő nem létesíthetett
lakhelyet, ugyanis az érintett ingatlant elbontották évekkel ezelőtt. Erről természetesen polgármester
asszonynak is volt tudomása, ugyanis aktívan posztolt az ügyben, tehát nem feltételezi, hogy azóta
elfelejtette, hogy az adott ingatlanon bontás történt, majd egy új lakóház felépítése. Kérdéseket vet az
fel, hogy egy olyan személy hogyan kaphat kifejezetten magas pontszámot arra, hogy az I. kerületben
lakik, akinek a lakcíme vagy hamis, mert egy olyan lakásba volt bejelentve, amit hosszú évekkel azelőtt
elbontottak, vagy pedig egy olyan lakcímre van bejelentve, ami egy újépítésű társasházban van. Ez
utóbbi valószínűleg azt jelentené, hogy nem igazán szociálisan rászoruló. A fenti említett hölgy aktív

17

vállalkozó, ügyvédi irodával rendelkezett a kerületben, így nehéz elhinni azt, hogy ilyen problémák elé
nézhetett. Ha igen, akkor az nyilvánvalóan sajnálatos, de ettől függetlenül ami tény, az tény, vagyis
hogy az ő lakhelyéül megnevezett ingatlan évekkel ezelőtt bontásra került, tehát ott nem létesíthetett
lakcímet, vagy pedig nem szociálisan rászoruló. Kérte a képviselő- testületet, hogy mivel már sokadik
probléma van a szociális lakáspályázattal, ennek jobban járjanak a végére, mert olyan problémák
látnak rendre napvilágot, ami mellett nem mehetnek el szótlanul.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az SZMSZ értelmében rendre kell utasítania azt a képviselőt,
aki a napirendtől eltérő tartalmú hozzászólást tesz. A jelen napirend a szociális rendelet
módosítására vonatkozik, képviselő úr pedig lakásbérbeadási kérdésről beszélt.
Az említett üggyel kapcsolatban tájékoztatta - mint az bizonyára tudja, hiszen képviselőként részt vett
benne -, hogy a Budavári Önkormányzat szociális lakásbérleti pályázata teljesen átlátható és
egyértelmű módon, egy, a testület által elfogadott pontrendszer alapján valósult meg. A pontrendszer
alapján a bizottság előzetes döntéseket hozott, mely bizottságban Timár Gyula képviselő úr vett részt
a Fidesz-KDNP részéről. Elmondta, biztos benne, hogy ha bármilyen szabálytalanság történt volna,
akkor képviselő úr - aki előzetesen természetesen egyenként átnézte a pályázatokat - jelezte volna
azt a bizottsági ülésen. Ez nem történt meg a jegyzőkönyv tanúsága alapján, illetve a zárt képviselő
testületi ülésen, ahol valamennyi ellenzéki képviselő is jelen volt. Ha bármely szabálytalanságra került
volna sor, akkor bizonyára jelezték volna az anyagok alapos áttanulmányozása során.
Felhívta képviselő úr figyelmét arra, hogy nyilvános képviselő-testületi ülésen, a képviselői eskü
értelmében nem szoktak személyes adatokat kiteregetni, ezért megkéri képviselő urat és valamennyi
jelenlévő képviselőt, hogy ezt ne tegye.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárta, és szavazásra tette fel az előterjesztésben
szereplő rendeletalkotási javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
megalkotja az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális
és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2022. (III. 7.)
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

5.

A

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. (Ili. 28.) önkormányzati
rendeletének módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
A rendelet módosítása tartalmi kérdést nem érint, főként technikai módosításokra tesz javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási
javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
megalkotja az Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem
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kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 5/2022. (III. 7.) önkormányzati rendeletet.

6.

Az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló rendelet
megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.
Egy új rendelet megalkotására tesznek javaslatot. A megalkotás célja, hogy az önkormányzatnál egyre
szaporodó lakossági támogatásokat egységes rendszerben tudják folyósítani átlátható módon; olyan
rendszerben, hogy a lakosok is meg tudják szokni, hogy mi az a formátum és mik azok a benyújtandó
mellékletek, amik szükségesek ezekhez a pályázatokhoz, és így a Polgármesteri Hivatal is
gördülékenyebben tudja az előkészítést és az elbírálást elvégezni. Nagyon örülök annak, hogy végre
lesz egy egységes rendeletük.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási
javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen szavazattal
megalkotja az az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022.
(III. 7.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

7.

A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal egységes Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Váradiné Naszály! Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: valamennyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta
az előterjesztést.
A képviselő-testület 2021. szeptember 30-án hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Az eltelt időszakban történt változások, valamint a megalkotás óta eltelt
időszak tapasztalatai az SZMSZ felülvizsgálatát, módosítását, kiegészítését indokolják.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
25/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal egysége szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2022. február 25.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtásért felelős: valamennyi szervezeti egység

8.

A polgármesteri és alpolgármesteri illetmény és költségtérítés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az egyes kulturális tárgyú és egyéb törvények módosításáról
szóló törvény módosította az Mötv.-t, ezáltal a fővárosi kerületi önkormányzat polgármestere havi
illetményének összegét. Ennek következtében módosítani szükséges az alpolgármesterek illetményét,
illetve költségtérítését is.
Javasolta, hogy az előterjesztésben szereplő 1. határozat az alábbi mondattal egészüljön ki: „A
polgármester illetményének és egyéb juttatásának fedezete a 2022. évi költségvetésben a KI 21
választott tisztségviselők juttatásai-, valamint a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adók elnevezésű sorok terhére biztosított."
Az 2. határozat az alábbiak szerint változik: az „a polgármester illetményét alapul véve 1 040 000
forintban, a havi költségtérítését 156 000 forintban állapítja meg' szövegrész helyébe az alábbi lép:
„1 040 000 forint és a 208/2019. (XII. 12.) önkormányzati határozat alapján idegennyelvtudási-pótléka
bruttó 61 840 forint, összesen havi illetménye bruttó 1 101 840 forint, továbbá megilleti havi 156 000
forint költségtérítés, amelyet a 2022. évi költségvetés a KI 21 választott tisztségviselők juttatásai-,
valamint a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók elnevezésű sorok
terhére biztosít."
A 3. határozat vége az alábbi fél mondattal egészüljön ki: „a 2022. évi költségvetésben a KI 21
választott tisztségviselők juttatásai-, valamint a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adók elnevezésű sorok terhére."
Gelencsér Ferenc lózsef alpolgármester: jelezte, hogy a szavazáson nem fog részt venni.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: törvény kötelezi a képviselő-testületet arra, hogy megemeljék a
polgármester bérezését, azonban azt is láthatták - és lehet, hogy ennek helye lett volna a költségvetés
tárgyalásánál is, de itt valahogy jobban ideillőnek érezte -, hogy nem csak a polgármester és az
alpolgármesterek illetményét akarja idén megemelni polgármester asszony, hanem a tiszteletdíjakat
is. Ha már ennyire vészes anyagi körülmények között vannak, és ha mér polgármester asszony
illetményét törvényi kötelességük megemelni - ugyan betegség miatt a mostani ülésre sajnos nem
tudta előkészíteni -, de kéri majd képviselőtársait, hogy a következő ülésen támogassák azt az
előterjesztését, hogy a képviselői tiszteletdíjakat tartsák meg a jelenlegi szinteken, és ezekre ne
vonatkozzon az illetményalap növelése, ami hatalmas terhet fog róni az önkormányzatra. Ez
egyrészről nemcsak a képviselők bérét emelné, hanem az összes felügyelőbizottsági és kuratóriumi
elnök és tag bérezését is érinti. Mint felelős képviselők, közszolgák számukra annak kell lennie az
elsődleges fontosságúnak, hogy egy olyan kerületben dolgozzanak, amelynek a gazdálkodása
rendben van. Amíg nincs rendben - ahogyan látják a jelenlegi gazdálkodásukat is -, addig a spórolást
magukon kell elkezdeni. Ugyan polgármesteri illetményről beszélnek, és előre elnézést kér
polgármester asszonytól, hogy kissé talán témán kívül van, de azt gondolja, fontos azt megemlíteni,
hogy morális kötelességük magukon elkezdeni a spórolást. Ezt polgármester asszony esetében
nyilván nem a tiszteletdíj, hanem esetleg a népes tanácsadói gárda csökkentésével lehetne elérni. A
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képviselőkre vonatkozó javaslatát a következő ülésre formálisan is benyújtja, de a tiszteletdíjaknak a
2021. évi szinten tartásával tudják elérni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felhívta képviselő úr figyelmét arra, hogy a polgármester és az
alpolgármesterek illetményéről és költségtérítéséről van most szó. Természetesen képviselő úr a
megkapott tiszteletdíját nyugodtan befizetheti bármelyik közalapítványukba, amellyel például a
kerületben élő rászorulókat támogatják. Nagy szeretettel várja, mert véleménye szerint ez egy
képviselőnek lehetősége, polgármester nem mondhat le a tiszteletdíjáról.
Bejelentette, hogy az első határozati javaslatra vonatkozó szavazásban, mely a polgármester havi
illetményéről szól, nem vesz részt.
Összegszerűen a kerületi választott tisztségviselők illetményeinek emelkedése a köztisztviselői
illetményalap emelkedése következtében az idei évben nagyságrendileg 30-40 millió Ft-ot jelent
összesen egy közel 20 milliárd Ft-os költségvetésben.
További kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel a polgármester havi illetményének- és
költségtérítésének összegéről szóló határozati javaslatot a fent ismertetett módosításokkal.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
26/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
a polgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2022.
január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71. § (2) és (6) bekezdésében foglaltak alapján - Váradiné Naszályi Márta polgármester havi
illetménye 1 300 000 forint, havi költségtérítése 195 000 forint. A polgármester illetményének
és egyéb juttatásának fedezete a 2022. évi költségvetésben a KI 21 választott tisztségviselők
juttatásai-, valamint a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók
elnevezésű sorok terhére biztosított.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a főállású alpolgármester havi
illetményének- és költségtérítésének összegéről szóló határozati javaslatot a fent ismertetett
módosításokkal.
A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
27/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
a főállású alpolgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti korábbi döntését,
amely szerint a főállású alpolgármester illetménye a polgármester illetményének 80%-a,
amelyre tekintettel 2022. január 1. napjától Gelencsér Ferenc József főállású alpolgármester
havi illetményét - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
80. § (1) és (3) bekezdése alapján - 1 040 000 forint és a 208/2019. (XII. 12.) önkormányzati
határozat alapján idegennyelvtudási-pótléka bruttó 61 840 forint, összesen havi illetménye
bruttó 1 101 840 forint, továbbá megilleti havi 156 000 forint költségtérítés, amelyet a 2022.
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évi költségvetés a KI 21 választott tisztségviselők juttatásai-, valamint a K2 munkaadókat
terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók elnevezésű sorok terhére biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a társadalmi megbízatású alpolgármester
havi illetményének- és költségtérítésének összegéről szóló határozati javaslatot a fent ismertetett
módosításokkal.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
28/2022. ÜL 24,1 önkormányzati határozata
a társadalmi megbízatású alpolgármester havi illetményénekösszegéről

és

költségtérítésének

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától
Csobánczy Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester havi illetményét - a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bekezdése alapján - a
polgármester illetményének 50%-át alapul véve 585 000 forintban, a havi költségtérítését
87 750 forintban állapítja meg a 2022. évi költségvetésben a KI 21 választott tisztségviselők
juttatásai-, valamint a K2 munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók
elnevezésű sorok terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

9.

A polgármester 2021. évben kivett szabadságáról szóló beszámoló elfogadása és a
2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény előírja, hogy a
főállású polgármester éves szabadságának ütemtervét a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
Továbbá minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
29/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
a polgármester 2021. évben kivett szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról és a 2022.
évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Váradiné
Naszályi Márta polgármester által a 2021. évben kivett szabadságáról szóló beszámolót az 1.
számú melléklet szerint tudomásul veszi és a 2022. évi szabadságának ütemezését a 2.
számú melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

10. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának
módosítása, könyvvizsgálójának kijelölése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, a Tulajdonosi Bizottság,
valamint a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője javaslatot tett a 2022. üzleti évet érintő
könyvvizsgálatot elvégző könyvvizsgáló személyére vonatkozóan.
Javaslom, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslat 2. pontjából a „2. mellékletben"
szövegrész helyébe „mellékletben" szöveg kerüljön, mert a határozatnak egy melléklete lesz.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: látnak egy kialakulóban lévő jó gyakorlatot; azt, hogy az
önkormányzat működését végre könyvvizsgáló fogja ellenőrizni. Még ha nem is az egész kerület
gazdálkodását, de legalább már a Kulturális Nonprofit Kft. alkalmazni fog egy könyvvizsgálót. A
korábbi városvezetés alatt mindig elengedhetetlen része volt a költségvetés tárgyalásának és
megalkotásának, hogy minden költségvetést és annak minden módosítását könyvvizsgáló
véleményezzen, és könyvvizsgálói jóváhagyással történjenek ezek a módosítások. Lehet, hogy
tanulniuk kellene a saját Kulturális Nonprofit Kft-jüktől; ideje volna alkalmazni az önkormányzatnak is
egy könyvvizsgálót, és akkor talán jobb minőségű költségvetéseket kaphatna a képviselő-testület.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fent ismertetett kiegészítéssel.
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
30/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
módosításáról, könyvvizsgálójának kijelöléséről

Alapító

okiratának

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a Budavári
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának, és egyúttal a
könyvvizsgálat ellátásért személyében is felelősnek a 2022. üzleti évet érintő könyvvizsgálat
elvégzése céljából határozott időtartamra 2023. április 15. napjáig Gyémánt Tibor egyéni
vállalkozót (adószáma: 57301888-1-30, kamarai nyilvántartási száma: 007452, székhelye:
3300 Eger, Darvas utca 2/a.) és díjazását a 2023. április. 15. napjáig terjedő időtartamra
bruttó 500 000 Ft összegben állapítja meg.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
mellékletben található módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratnak
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megfelelően módosítja a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító
Okiratát.
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság módosított alapító okiratának bejegyzése céljából.
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert,
hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselője
útján gondoskodjon a megbízási szerződés könyvvizsgálóval történő megkötéséről és a
könyvvizsgáló cégbírósághoz történő bejelentéséről.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Polgármesteri Iroda

11. A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti
tervének elfogadása és a támogatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Tulajdonosi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
A Lakásügynökség Kft. 2022. évi működése céljából az ügyvezető támogatási kérelmét és az idei évre
vonatkozó üzleti tervét is benyújtotta az önkormányzathoz. Az üzleti tervet a Kft. felügyelőbizottsága
is jóváhagyta azzal, hogy a tiszteletdíjak a költségvetéshez igazodva módosításra kerüljenek. Az ezzel
módosított üzleti terv a képviselők részére előzetesen megküldésre került, illetve a Tulajdonosi
Bizottság már a módosított üzleti tervet javasolta elfogadni. Kérem, hogy majd a szavazáskor erről
döntsön a képviselő-testület.
Timár Gyula, képviselő: elmondta, hogy ilyen primitív módon összeállított tervet csak egyet látott; a
Kft. előző évi tervét. A második a mostani. Tavaly októberben adtak 13 millió Ft-ot a Kft. támogatására,
most 50 millió Ft-ot. Az eredmény egy darab bérbeadott lakás, a feladat pedig annyi, hogy a bérlő
által beszedett bérleti díjat a Kft. átutalja a tulajdonos részére - utalásonként egyébként 3000 Ft-ból, a
kerületiek pénzéből. Ebből a szempontból szerencse, hogy csak egy lakás van a Kft.-nél. A címe
alapján üzleti tervet vár, de azt nem találja, tehát nem tudja, hogyan fog erről szavazni a képviselő
testület. Az üzleti terv január 1-től december 31-ig magába kell, hogy foglalja a bevételeket,
kiadásokat, kapott támogatásokat. Jelen esetben különböző csillagozások vannak a számok mellett, és
a képviselő, ha kíváncsi arra, hogy mennyi is az éves szám, akkor a csillagok számától függően
különböző szorzókkal kell beszorozni az összegeket ahhoz, hogy kijöjjön az éves szám. Egy része a
számításnak tulajdonképpen a támogatást támasztja alá, másról itt nincs szó. El kell dönteni, hogy
üzleti tervről van szó, vagy pedig az önkormányzat szemszögéről, mert szó van az előterjesztésben
arról, hogy ez a Kft. önkormányzat szemszöge szerinti üzleti terve. Az újdonság a tavalyihoz képest
annyi, hogy minden második-harmadik bekezdésben egy-egy szót azért megváltoztattak az előzőhöz
képest, tehát ilyen szempontból teljesen újszerű az előterjesztés. Azt is olvashatták, hogy a Kft.
mintájára majd a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi kerületek részére és ki lesz ez szélesítve.
Megjegyezte, bér nem tiszte, de óvva inti a többi önkormányzatot, hogy ilyen eszement ötletnek
bedőljenek; csak ha van kidobni való közpénzük, mert a kerület ezt a 63 millió Ft-ot egyelőre kidobta
a lakosok pénzéből.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: alapvetően nehéz üzleti tervnek hívni egy olyan vállalkozásnak a
tevékenységét, amely célszerűen nem számol bevételekkel, és amely még a saját céljának a
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megvalósítását sem tudja elérni. Timár képviselőtársa elmondta, hogy ez a Kft. jelenleg egy élő
szerződéssel rendelkezik, azt azonban kissé nagyvonalúan kifelejtette, hogy ez az egy bérlő sem olyan
bérlő, akit az önkormányzat elsődlegesen megcélozott; nem a kerületben dolgozó közalkalmazott
vagy köztisztviselő. Tehát a Kft.-nek jelen pillanatban nincs olyan élő szerződése, amely azt a célt érné
el, amiért létre lett hozva. Ellenben azt látják, hogy folyamatosan folyik el a közpénz az I. kerülettől;
hogy egy olyan kft.-t hoztak létre, amelynek a működtetése irdatlan pénzeket emészt fel, azonban
aminek a megtérülése, a kerületeik életére való pozitív hatása effektíve nem létező jelen pillanatban.
Ha nagyvonalúak is, akkor sem annak kéne most a kérdésnek lennie, hogy elfogadják-e az üzleti
tervet, elfogadnak egy olyan üzleti tervet, ami egy ingatlant kezel, és ezért alkalmaznak egy
ügyvezetőt, továbbá szeretnének alkalmazni két további munkatársat. Ők - ha teljes állású bért
vesznek alapul -, bruttó 500 ezer Ft-ért lennének alkalmazva, ugyanis 20 órás foglalkoztatásért
kapnak majd 250 ezer Ft bruttót. Ez egy ilyen Kft.-ben, aminek tevékenysége sincs, arcpirítóan magas.
Konkrétan nulla tevékenységért kapnának az emberek fizetést ebben a kft.-ben. Kérné ügyvezető
urat, hogy magyarázza el azt, hogy miért érdemes további közpénzeket áldozni egy olyan kft.-be, ami
az eddigi működése alapján nem tud számottevő eredményt felvonultatni, és mi alapján számolta ki
azokat a nagyon optimista becsléseket, hogy a jelenleg fél szerződés ilyen nagymértékben fog
emelkedni a következő hónapokban. Továbbá mennyire életszerű az, hogy ennek a kft.-nek három
alkalmazottja is legyen.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felhívta Gulyás képviselő úr figyelmét arra, hogy a képviselő
testületi ülésen más személyeket ne támadjon, más személyekre nézve dehonesztáló kijelentést és
hazugságot ne mondjon.
Timár Gyula, képviselő: mivel még beszámolója nem volt a kft.-nek, elővette a tavalyi üzleti tervet, és
összehasonlította a mostanival. Az szerepel a tavalyiban, hogy „bútorok, asztalok, székek” tavaly 500
ezer Ft, most 600 ezer Ft, „számítógép 2 db" tavaly 600 ezer Ft, most 600 ezer Ft, „konyhai
alapeszközök" tavaly 150 ezer Ft, most 100 ezer Ft, „mobiltelefon készülék 2 db" tavaly 200 ezer Ft,
most 200 ezer Ft. Nem tudja, hogy mi lett a tavalyi pénz sorsa, de ha két embert foglalkoztatnak,
akkor nem érti, miért kell majd 4 db telefon, 4 db számítógép és 4 db asztal.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: kéri, hogy polgármester asszony ismertesse - mielőtt újonnan a
Btk.-ba ütköző tényállást valósítana meg -, hogy mikor is hazudott az elmúlt hozzászólásában, és kit
dehonesztált, mert számára ez nem egyértelmű.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felkérte ügyvezető urat, hogy válaszoljon a képviselő urak
kérdéseire. Egyben szeretné kifejezni csodálkozását, hogy Gulyás képviselő úrnak, aki a Kft.-nek a
felügyelőbizottsági tagja is, érdekes módon a felügyelőbizottsági munkája során ezeket a kérdéseket
nem sikerült tisztáznia.
Szente András, ügyvezető: Timár képviselő úrnak elmondta, mint ahogyan az a decemberi testületi
ülésen is megtárgyalásra került; tekintettel arra, hogy a tavalyi támogatást nem tudták felhasználni
azért, mert az iroda helyiségüket viszonylag későn kapták meg, és még akkor is kisebb felújításra
szorult, ezért kérték - és a képviselő-testület hozzá Is járult -, hogy a tavalyi évre folyósított támogatást
idén február 28-ig felhasználhassák. A képviselő úr által említett eszközök beszerzése tavaly ugyan
ennél az oknál fogva nem történt meg. A tavalyi üzleti tervben szerepelt, de nem került elköltésre,
mert egy nem beköltözhető irodahelyiségbe értelemszerűen nem vettek számítógépeket. Ugyanez
vonatkozott a többi eszközre is, amit képviselő úr felsorolt, tehát ezeket idén kell beszerezni, így
értelemszerűen az idei üzleti tervnek a kiadásai között szerepelnek.
Gulyás képviselő úr felvetéseire reagálva elmondta, valóban egy élő szerződésük van egy lakás
tulajdonossal, illetőleg egy bérlővel. Ez nem jelenti azt, hogy csak és kizárólag velük tárgyaltak. Eddig
összesen 29 lakástulajdonos jelentkezett a Lakásügynökségnél, melyből származik ez a bizonyos élő
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szerződésük. Ezen kívül várhatóan a következő egy-másfél hónapon belül megkötésre kerül további
négy szerződés. Több ajánlatot is tettek már lakástulajdonosoknak, akik megkeresték a Kft-t, és
eljutottak odáig, hogy ajánlatot tudjanak tenni; tehát megtekintették a lakást. Ebből van további olyan
6 db, amelyek esetében a lakástulajdonos még nem válaszolt az ajánlatra. Rövidebb időt terveztek
arra, hogy a lakástulajdonosok válaszolnak részükre, hiszen nekik is érdekük, hogy a lakásuk
hasznosítva legyen. Ennek ellenére van, hogy hónapok telnek el. Próbálják őket elérni, de nyilván
presszionálni nem kell őket. Elsődleges fontosságú ebben a projektben az, hogy a lakástulajdonosok
szívesen vegyenek részt a programban. A 29 db lakás közül van még 4 db olyan, amelyik jelentősebb
felújításra szorul, melyek elsősorban társasházak által felajánlott lakások, amelyek idáig
házmesterlakás, kvázi cselédlakás funkciót töltöttek be. A jelentős felújítás azt jelenti, hogy 10 millió Ft
körüli költséggel kell számolni, vagy adott esetben ezt meg is haladja a költség. Az eddigi felújítási
keret 5 millió Ft volt, melyből még nem költöttek el egy fillért sem. Az idei évre, ha a testület
megszavazza, akkor ez 15 millió Ft-tal nőni fog, tehát valószínűleg már meg fognak tudni finanszírozni
akár önállóan is egy ilyen teljes felújítást. Nem feltétlenül ez a céljuk, mert nem biztos el akarnak
költeni 15-20 millió Ft-ot egyetlen lakás felújítására. Célravezetőbbnek tartják, hogy több lakást
próbáljanak bevonni a programba, és ebben a társasházak valószínűleg partnerek lesznek olyan
módon, hogy a Kft. által egy-egy lakásra szánt 3-5 millió Ft körüli összeget kiegészítik egy
hitelfelvétellel vagy saját forrással. Akkor a költségeket is megosztják, és annyit fognak
kedvezményként visszakapni értelemszerűen a bérleti díjból, amennyi a rájuk eső rész volt. Ezek a
tárgyalások folyamatban vannak az érintett lakások esetében. További 9 db olyan lakás van a 29 dbból, amelyek esetében, amikor a lakástulajdonos jelentkezett, akkor egyben azt is világossá tette, hogy
még nem aktuális számára a lakás hasznosítása; például olyan oknál fogva, hogy öröklés alatt van, és
a hagyatéki eljárást követően fog a rendelkezésére állni, illetve egyéb okokból, mert pl. jelen
pillanatban bérlő lakik benne, és később költözik ki. Ez tehát viszonylag hosszabb idő, de ezekre a
lakásokra is tudnak számítani. 5 darab olyan lakás van, amelyek kapcsán megszakadt a kapcsolat,
melynek oka vagy az, hogy túl alacsonynak találták azt a bérleti díjat, amit a Kft. ajánlott nekik, illetőleg
volt olyan eset is, amikor családi oknál fogva beköltözött valaki a lakásba, így a lakás értelemszerűen
már nem volt elérhető.
Összefoglalva elmondta, hogy 6 hónapos távlaton belül van egy már élő szerződés és további 19 db
olyan lakás, amelyik nagy valószínűséggel aktuális lesz a Kft. számára. Továbbá van még az a bizonyos
4 darab felújítandó lakás.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: reagálva polgármester asszony megjegyzésére, a felügyelőbizottság
megtárgyalta az üzleti tervet, és jómaga már akkor sem támogatta. Véleménye szerint olyan
volumenű problémák vannak a Kft.-vel, ami nem feltétlenül a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik,
hanem sokkal inkább a tulajdonos önkormányzat hatáskörébe. Hallanak nagyon sok tervet ügyvezető
úr részéről, azonban arról nem hallanak semmit, hogy az eddigi tapasztalat alapján a konvergencia
mekkora, mekkora siker aránnyal dolgoztak, tehát hány megkeresés és hány potenciális jelöltből jött
be ez az egy bérlő. Ami számára sokkal inkább problémás, az az, hogy alapvetően a Kft.-t úgy hozta
létre a testület, hogy 20%-os kedvezményt kíván elérni a piaci árhoz képest. Amit tapasztal, az az,
hogy egyrészt nem kap választ sem a felügyelőbizottság, sem a képviselő-testület arra, hogy egy
bizonyos lakás esetén mit számolnak ki piaci árnak, hogy érik el, elérik-e azt a 20-30%-os
árkedvezményt, és ha elérik, akkor ez realizálódik-e.
Bizonyára képviselőtársai is valamennyire talán humorral tudták még kezelni polgármester asszony
projektjét, de most már kezd komollyá válni a helyzet olyan szempontból, hogy konkrétan több 10
millió Ft fog úgy elköltése kerülni, hogy ez az I. kerület számára látható nyereséget nem hoz, és
érdektelenségbe látszik fulladni. Megkérdezte, hogy mikor jön el annak az ideje, hogy megkérdezzék,
mikor elég ebből.
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Timár Gyula, képviselő: továbbiakban is érdeklődik, hogy ha a napirendi pont címe az, hogy a Kft.
2022. éves üzleti terve, akkor ezt mikor kapják meg, és mikor tudják meg azt, hogy mennyibe kerül
január 1-től december 31-ig a Kft. működése az önkormányzatnak.
Váradiné Naszály! Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén a napirendi vitát
lezárta.
Képviselő uraknak elmondta, hogy valóban, a Lakásügynökség, mint önkormányzati alapítású
nonprofit Kft., egy nagyon új, úttörő vállalkozás. Mivel október 1-jén alakult meg a Kft., még 5 hónapja
sincs, hogy dolgozik, miközben országos értelemben ez az első lakásügynökség, ami ilyen módon
dolgozik. Véleménye szerint az, amit ügyvezető úr elmondott, miszerint milyen ütemben haladnak,
messze felülmúlja a várakozásai. Ez az úttörő vállalkozás egy folyamatosan beinduló rendszer lesz.
Nagyon sajnálja, hogy képviselő urak nem látják ennek a jó vonatkozásait. Ismét fel szeretné hívni a
figyelmet, hogy a felügyelőbizottság a tulajdonos önkormányzatot képviseli a cég érdekében, és
jogosult bármilyen számlát, elszámolást, dokumentumot kérni a cég ügyvezetőjétől, és az a feladata,
hogy egyébként az üzleti tervet és a beszámolót is, a cég működését folyamatosan felügyelje és
megtárgyalja. Ennek kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy a felügyelőbizottság ezt az üzleti tervet,
amit képviselő úr nem talál, megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kéri a felügyelőbizottság tagjaitól,
hogy abban az esetben, ha bármilyen kérdésük vagy észrevételük van a cég működésével
kapcsolatban, azt írásban jelezzék ügyvezető úr és a polgármester számára, és akkor részletesen is
tájékoztatást tudnak adni. Véleménye szerint a cég nagyon jól halad.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: már sokadjéra szeretné jelezni aggályát azzal kapcsolatban, hogy az
ülésvezetés érdekesen használja a napirend lezárását. Nem először fordul elő ugyanis az, hogy az
ülésvezető a napirend lezárása után napirendi vitában bocsátkozik. Teszi mindezt úgy, hogy a
képviselőknek erre már nincs lehetősége válaszolni. Ezt kifejezetten aggályos gyakorlatnak tartja, és
kéri a tisztelt ülésvezetőt, hogy ezzel a gyakorlattal hagyjon fel.
dr. Németh Mónika, jegyző: véleménye szerint nincs Magyarországon még egy olyan önkormányzat,
ahol állandóan SZMSZ-t olvasnának. Idézve a rendeletből: „Az ülésen időkeret nélkül gyakorolja a
felszólalás jogát az ülésvezető." Továbbá: „Az előterjesztő a vita lezárása után, a határozathozatal előtt
felszólalhat." Ez az ún. zárszó.
Váradiné Naszály! Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Timár Gyula képviselő úrnak.
Felhívta a figyelmet, hogy Gulyás képviselő úr előző megszólalása nem ügyrendi hozzászólás volt. Kéri
Timár képviselő urat, hogy valóban ügyrendben szóljon hozzá.
Timár Gyula, képviselő: kérte, hogy válaszoljanak arra a testületnek, hogy alkalmasnak tartják-e ezt az
előterjesztést szavazásra. A napirendi pont címe a Kft. 2022 évi üzleti terve, az anyag viszont egy
része a 2022. évnek.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: tudtával ügyrendi hozzászólás az ülésvezetéssel kapcsolatban
minden aggály kifejtése, tehát az előző hozzászólása is ügyrendi volt. Megkérdezte jegyző asszonyt,
hogyan értelmezi a napirendi vita és a zárszó kapcsolatát; mi tartozik bele tartalmilag a napirendi
vitába és egy zárszóba.
dr. Németh Mónika, jegyző: a vita az, amikor az képviselők felteszik a kérdéseiket vagy észrevételt
tesznek. A zárszóban az ülésvezető összefoglalja a gondolatait az elhangzottakkal kapcsolatban.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: a napirendi vitában elhangzott kérdésekre a válasz értelmezése
szerint a napirendi vitának, nem egy zárszónak a része. Ettől kezdve aggályosnak tartja az
ülésvezetőnek azt a fajta magatartását, hogy napirendi vita lezárása után folytatja a napirendi vitát.
Természetesen az ülésvezetőnek jogában áll bármikor megszólalni, az előterjesztő pedig
gyakorolhatja a zárszóhoz való jogát, ami nem kérdés. Az egésznek a moralitását kérdőjelezi meg,
miszerint polgármester asszony minden egyes előterjesztésnél úgy él vissza ülésvezetői jogaival, hogy
ezáltal a napirendek tárgyalását teszi semmissé és nevetséges formalitássá.
Remenyik Ildikó, képviselő: úgy éli meg mindezt, hogy lassan már arra lettek kondicionálva az elmúlt
előterjesztéseket is megvitatva, hogy ha Gulyás képviselőtársa szót kér, akkor már nem is arra figyel,
hogy mit mond, hanem azt próbálja analizálni, hogy az milyen szinten kötődik az előterjesztéshez. A
javaslata az, hogy - értve, hogy testületi üléstől testületi ülésig rengeteg kérdés összegyűl próbáljanak az előterjesztésekre fókuszálni, és mindaz, ami nem az előterjesztéshez kapcsolódik akár egy SZMSZ értelmezés is -, azt az egyebek napirendben tárgyalják meg.
dr. Németh Mónika, jegyző: ha a vitát lezárták, akkor vagy ügyrendi hozzászólás történik vagy
szavazás következik.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr negyedszer
kér szót. Elmondta, volt ellenzéki képviselő, őszintén megérti képviselő úr frusztrációját, hogy nem
beszélhet annyit a képviselő-testületi ülésen, mint a polgármester. A képviselőnek azonban megvan
az a lehetősége, hogy felkészül az előterjesztésekből, és olyan javaslatokat, módosító indítványokat
nyújt be vagy olyan releváns kérdéseket tesz fel, amelyek az adott témának minél érdemibb
tárgyalásához hozzásegítik a képviselő-testületet, és ezáltal nagyon kevés hozzászólásból is nagyon
magas minőséget lehet elérni.
Ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: az ülésvezetés kapcsán jelezte, Remenyik képviselőtársa is
napirendi hozzászólást tett. Ha megszólták bizonyos dolgokért, amit nem gondol jogosnak, akkor az
ülésvezetés lehetne egy kissé kiegyensúlyozottabb a többi képviselővel szemben is.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jelezte képviselő asszonynak, hogy lezárták a napirendi vitát.
Mivel Gulyás képviselő úr megszólította név szerint, ezért megadja részére a szót egy percben.
Remenyik Ildikó, képviselő: jelezte képviselőtársának, hogy akik nézik az ülést, azoknak is igen zavaró,
hogy sokszor igen nagy ívben elkanyarodnak az előterjesztésektől és hosszú perceken keresztül mást
tárgyalnak.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: Timár Gyula képviselő úr kérdése az volt, hogy alkalmasnak
tartják-e ezt az üzleti tervet elfogadásra. A kérdést a felügyelőbizottságnak kell feltenni; a
felügyelőbizottság alkalmasnak találta az üzleti tervet. Jómaga úgy gondolja, hogy egy éves üzleti terv
arról szól, hogy milyen bevételekkel és kiadásokkal számol egy adott cég, milyen tevékenységeket
akar végezni, hány munkavállalója lesz. Ezek vannak leírva ebben az üzleti tervben, ezért formailag
biztosan megfelel, a felügyelőbizottság pedig nyilván részletesen kielemezte és elfogadta, ezért elég
nagy biztonsággal szavazhatnak róla.
Elsőként szavazásra tette fel a Kft. 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról szóló határozati javaslatot a
fent ismertetett módosítással - azzal, hogy a határozatban szereplő összeg 49 654 632 Ft.
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A képviselő-testület 10 igen, 4 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
31/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének
elfogadásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Lakásügynökségi Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét - a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a Kft.-vel való támogatási szerződés
aláírásáról szóló határozati javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
32/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való támogatási
szerződés aláírásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári
Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2022. évi működése
céljából
49 654 632
forint
(azaz
negyvenkilencmillió-hatszázötvennégyezerhatszázharminckettő forint) támogatást nyújt. A támogatást a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének az „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre" sora terhére biztosítja.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Képviselő-testülete felhatalmazza

a

Polgármestert a Lakásügynökség Kft.-vel kötendő támogatási szerződés aláírására a
határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

12. A Környezetvédelmi Alap felhasználása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Az önkormányzati Környezetvédelmi Alapot hozott létre azzal a céllal, hogy hatékonyan segítse
környezetvédelmi feladatainak ellátását, melyhez a polgármester minden évben felhasználási tervet
készít a Környezetvédelmi Alap szabad pénzeszközének felhasználására, melynek fedezete az Alap
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számláján rendelkezésre áll. A felhasználási tervet a képviselő-testület - a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság előzetes javaslata alapján - évente, a költségvetési rendelet elfogadásával
egyidejűleg hagyja jóvá.
Javasolja, hogy a határozati javaslat 2. pontja kerüljön törlésre; mert a költségvetési rendelet 11.
melléklete tartalmazza a tervet.
Timár Gyula, képviselő: vannak a tervezetben érdekes sorok. 20 db csikkgyűjtőkre 1 520 000 Ft-ot
szánnak, ami azt jelenti, hogy darabja 76 000 Ft. Bizonyára mindnyájan találkoztak már vele; egy
igénytelen, viszonylag lapos doboz, ami fel van csavarozva egy meglévő oszlopra. Soknak talál 76 000
Ft-ot egy darabért.
Szelektívgyűjtőkre jelölő táblákra 4 000 000 Ft-ot fordítanának a javaslat szerint. Tudomása szerint 61
db ilyen szelektív gyűjtőt vásárolt az önkormányzat. Fia ez így van, akkor szelektívgyűjtőnként 3 db-ot
számolva a kis lemez alakú új tábla 65 500 Ft-ba kerül.
A Reformáció emlékkőt felújítására 15 000 000 forintot szánnának, melyből a tervezés 5 000 000 Ft, a
kivitelezés 10 000 000 Ft lenne. Ezt az arányt furcsának tartja, de lehet, hogy ez speciális tudást
igényel.
Favizsgálatra 20-30 darab esetében 10 000 000 Ft-ot fordítanának, ami 333 000-500 000 Ft-ot jelent
fánként. Kérdése, ha 20 db fátvizsgálnak meg, akkor darabja 500 000 Ft, ha a 30 db-ot akkor 333 000
Ft. Kérdés, hogy mit takar ez a fajta vizsgálat, hogy ennyibe kerül.
Készül egy környezetvédelmi program, bizonyára füzet formájában 6 000 000 Ft-ért. Véleménye
szerint ez nem semmi.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: szerepel a szövegben, hogy 2021. december 31-én a
Környezetvédelmi Alap számláján 174 743 000 Ft volt, melynek a felhasználható összege 157 268 700
Ft. Számításai alapján a tervek, amik előttük vannak 165 195 000 Ft-ra szólnak. Kérdése, nem
probléma-e az, hogy a keretet túllépve tervezik a Környezetvédelmi Alap felhasználását.
Timár Gyula, képviselő: nem csodálja, hogy képviselőtársa nem tud a táblázat számain eligazodni,
mert nagy gubanc van benne. Egyébként a Fidesz-KDNP részéről támogathatónak tartanák a
javaslatot, de van benne egy sor, aminek a sorsa nem tisztázott; a „Klímaváltozáshoz alkalmazkodás
pályázat általános és középiskolák számára - 1 000.000 Ft" sor fel sem lett használva 2021-be, és át
sem lett hozva 2022-re. Nem tudja, mi annak a sorsa. Egyébként ténylegesen rendbe kellene tenni a
számokat szavazás előtt. A 1. és 2. melléklet számszakilag hibás. Fla 1. melléklet 22. oszlopát
összeadják, akkor nem annyi jön ki, mint amennyi oda van írva, továbbá a másik mellékletben az
összes sor vízszintesen nem stimmel egymással számszakilag.
Volosin Katalin, csoportvezető: köszöntötte a jelenlévőket, a költségvetési csoport vezetőjeként
válaszol a kérdésekre. Az előterjesztésben két melléklet van. Az 1. mellékletnek csak egy oszlopa van,
ezért nem értette, hogy képviselő úr melyik két oszlopot összeadva, milyen számot hozott ki. Ennek
137 720 000 Ft a végösszege.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: véleménye szerint a Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság ülése alkalmas arra, hogy ilyen részletekbe menően kérdezzenek a képviselők az egyes
előterjesztésekkel kapcsolatban. Fia valamelyik sorral nem ért egyet képviselő úr, akkor
rendelkezésére állt a határidő, hogy módosító javaslatot nyújtson be, hogy pl. valamire ne költsék el
az alapot. Ez az Mötv. alapján jogában áll képviselő úrnak - dacára annak, hogy nem körzetes
képviselő, csak listás.
Fia szeretne kérni 5 perc tájékozódási szünetet, és csoportvezető asszonnyal és Irodavezető
asszonnyal konzultálni a kérdésről, akkor tarthatnak szünetet.
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Timár Gyula, képviselő: konzultálni nem kell, össze kell adni, és akkor meglátják, hogy nem annyi,
amennyit leírtak.
/4

polgármester 5 perc szünetet rendelt ei
SZÜNET UTÁN:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megkérte irodavezető asszonyt és költségvetési
csoportvezető asszonyt, hogy az előterjesztésnek a számait még egyszer ellenőrizzék le, ezért
javasolja, hogy a napirendi pont tárgyalását függesszék fel.

13. A közterületi térfelügyeleti rendszer bővítése a 2022. évben
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot. Az Idegenforgalmi Bizottság azzal javasolta elfogadni az előterjesztést, hogy a
határozati javaslat egészüljön ki egy 31. helyszínnel.
Megadta a szót az előterjesztőnek, Gelencsér Ferenc József alpolgármester úrnak.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: amikor átvették a kerületet 2019-ben, akkor 31 db kamera
volt, amelyeknek az elhelyezése szakmailag nem volt indokolt, továbbá nem bírta testület a
jóváhagyását. Ezt a hiátust a tavalyi évben közösen pótolták, amiért nagyon hálásak mindannyian.
Még folyik a tavalyi beszerzés vége; 9 db kamerás bővítés azóta is napirenden van. Ez az előterjesztés
további 30 db kamerával bővítené az I. kerületi térfigyelő kamerarendszert, így évvégére a kerületben
70 db térfigyelő kamera működne. Úgy gondolja, hogy ez egy komoly eredmény, amire büszkék
lehetnek; több mint megduplázzák évvégére a kamera állományt.
Eljutott hozzá Vecsey András bizottsági tag javaslata a plusz egy kamerát illetően. Sajnos olyan
költséggel kalkuláltak, ami ezt a 30 db kamerát fedezni tudja. Azonban bizottsági tag úr
megnyugtatására jelezte, hogy a másik 9 db kamera, ami beszerzés alatt van, részben érinti azt a
területet, amit ő most nehezményezett és hiányolt. Egész pontosan a Clark Ádám tér kocka
parkolójában, illetve a Lánchíd utcai parkoló - Clark Ádám tér melletti területen két kamera kerülne
elhelyezésre. A kamerák helyszínének a megállapításakor alapvetően a rendőrség és a Közterület
felügyelet javaslatait vették figyelembe, de egyeztettek a lakossággal és voltak képviselői kérések is.
Úgy alakították ki a helyszíneket, hogy minden képviselő a magáénak érezhesse a projektet. Ha az
emlékei nem csalnak, akkor a legtöbb új kamera Marschall képviselő úr körzetében lesz, tehát
igyekeztek arányosan elosztani. Fentiekhez kérném a képviselő-testület támogatását.
Varga Dániel, képviselő: nagyon nagy örömmel látta alpolgármester úr előterjesztését. Korábban
viszonylag sok vitájuk volt a kérdés kapcsán, ugyanis kevesellte a Vízivárosban található térfigyelő
kamerák számát. Ezért külön öröm - és ennek hangot szeretne adni a képviselő-testület
nyilvánossága előtt is -, hogy megsokszorozódik a mostani javaslat elfogadásával a Vízivárosban
található térfigyelő kameraszám. Úgy véli, hogy ez mindannyiuk biztonságát és biztonságérzetét
szolgálja. Köszönet illeti alpolgármester urat, hogy meghallotta a vízivárosiak hangját.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jelezte, a határozati javaslat kiegészítése szükséges az alábbi
szövegrésszel: „...az „Önkormányzat költségvetése, 4. melléklet beruházások „Térfigyelő
kamerarendszer bővítése" sorának terhére...", illetve egyes helyszín elnevezéseket is javítani
szükséges, melyek csak pontosítások: Táncsics Mihály utca, Hunyadi János út, illetve Lovas út.
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Timár Gyula, képviselő: az SZMSZ 37. § (2) bekezdése értelmében a jegyző törvényességi észrevételét
az előterjesztésben, annak képviselő-testületi ülésre történő napirendre vétele előtt fel kell tüntetni.
Az előterjesztés nem tartalmaz az SZMSZ 37. § (1) bekezdés e) pontja szerinti hivatkozást, melynek
értelmében az előterjesztésnek tartalmaznia kell a tárgyalás és a döntéshozatal módjára, a döntés
elfogadásához szükséges szavazattöbbségre vonatkozó jogszabályi hivatkozást. Az SZMSZ 37. § (1)
bekezdés e) pont szerinti hivatkozás a következő lenne, ha ott lenne: az Mötv. 46. § (1) bekezdése
alapján a képviselő-testületi ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50. §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz. Előzőek alapján a kérdése az, hogy
tárgyalásra alkalmas-e ennek hiányában az előterjesztés, vagy így jogszabálysértő. A másik kérdés az,
hogy az SZMSZ 37. § (1) bekezdése vonatkozik-e az alpolgármesteri előterjesztésre is. Ha igen, akkor
miért nincs ott az észrevétel.
dr. Németh Mónika, jegyző: bevallja, hogy nem érti, hogy miért nincs benne, mert emlékszik, hogy
bele íratta; nem tudja, hogy mi került kiküldésre. Törvényességi észrevételben ezzel javasolja a
módosítani az előterjesztést, és a képviselő úr által elmondottakat a képviselő-testületnek jelzi.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: mindannyian tudják, hogy Timár képviselő úr rendkívül
alapos, ehhez nem fér kétség. Azonban, amit most csinál, az nem ellenzéki munka, hanem obstrukció.
Ha valóban érdekelné, hogy az I. kerületben ez a kamera fejlesztési projekt megvalósuljon, akkor az
észrevételét nem a testületi ülésen jelzi, hanem még a bizottsági ülésen vagy korában. Nyilván
nagyon fontos, hogy jelezte, jómaga azonban azt szeretné jelezni az, hogy az ellenzéki munka nem
obstruálást jelent, és bízik benne, hogy Timár képviselő úr is így gondolja.
Timár Gyula, képviselő: az, hogy mit gondol az előterjesztésről, az a szavazásnál kiderül. Egyébként ne
szabja meg senki számára, hogy mikor szólhat, mit mondhat. A képviselő-testületi ülés azért van,
hogy felhívja a figyelmet, ha jogszabálysértés történik. Egyébként jegyző asszony nagyon jól tudja,
hogy miért olvasta fel ezt. Ez a későbbiekben következik; az ő levelének a szó szerinti felolvasása.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: alpolgármester úrnak azt kívánja, hogy ilyen alapossággal
végezhesse majd az ellenzéki munkáját az Országgyűlésben is április után.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jelezte, hogy ez nem napirendi ponthoz tartozó hozzászólás
volt, ami a mai ülésen másodszor fordult elő képviselő úrral. Összesen háromra van lehetősége.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: megköszönte képviselő úr jó kívánságait; valójában nekik
köszönheti azt, hogy április 3. után valószínűleg parlamenti képviselővé válhat.
Timár képviselő úrnak jelezte, hogy nyilván nem kívánja eldönteni, hogy mikor szólalhat fel, mindössze
azt jelezte, hogy ha valóban konstruktívan állna hozzá ahhoz a munkához, amiért egyébként fizetést
kap, ami jelenleg egy ellenzéki munka, akkor megkereste volna a hivatalt vagy bizottsági ülésen jelezte
volna, hogy kimaradt egy indoklás, amit megköszönnek, és a nap végén a kerület fejlesztéséért, előre
mozdításáért közösen tesznek. Jelenleg nem ez történik, hanem az, hogy képviselő úr obstruál.
Nagyon sajnálja, hogy obstruál, mert a testületben 15 fő van, és mind a 15 főnek - független attól,
hogy egyéniben vagy pedig listán kerültek be ide - az a munkája és felelőssége, hogy ez a kerület egy
jobb hely legyen. Nagyon fontos képviselő úr megjegyzése, azonban időt és energiát tudott volna
megspórolni mindenki számára, ha ezt a bizottsági ülésen teszi meg.
Timár Gyula, képviselő: ha az obstruálás, hogy a testületi ülésen felhívja a hibákra, jogsértésekre a
figyelmet, akkor megígéri, hogy a jövőben is fel fogja hívni a figyelmet.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén, elsőként arról kell
dönteniük, hogy haladnak tovább a napirendben, és később visszatérnek a „Környezetvédelmi Alap
felhasználása" című napirendi pont tárgyalásához.
A képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
33/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
a „Környezetvédelmi Alap felhasználása" című napirendi pont tárgyalásának felfüggesztéséről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„Környezetvédelmi Alap felhasználása" című napirendi pont tárgyalását felfüggeszti.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel az Idegenforgalmi Bizottság módosító
indítványát, mely szerint a határozat egészüljön ki egy további helyszínnel. Ha jól értette, az
előterjesztő ezt nem támogatja.
Gelencsér Ferenc lózsef alpolgármester: örömmel támogatná, ha lenne hozzá forrás.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel az Idegenforgalmi Bizottság módosító
indítványát.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
34/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
a térfelügyeleti rendszer bővítéséről a 2022. évben
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal, 6
tartózkodás mellett elutasította az Idegenforgalmi Bizottság módosító indítványát, mely
szerint az „A közterületi térfelügyeleti rendszer bővítése a 2022. évben” tárgyú
előterjesztésben szereplő határozati javaslat egészüljön ki az alábbi helyszínnel: „31. Várkert
rakpart - Stehlo Gábor rakpart - Döbrentei tér kereszteződése".

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot a korábban ismertetett módosításokkal, kiegészítésekkel.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
35/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
a térfelügyeleti rendszer bővítéséről a 2022. évben
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évben a térfelügyeleti
rendszer bővítését szolgáló térfigyelő kamerák telepítésére irányuló szándékot - a 2022. évi
költségvetési rendeletben biztosított fedezet - br. 75 millió forint erejéig - az „Önkormányzat
költségvetése, 4. melléklet beruházások „Térfigyelő kamerarendszer bővítése" sorának
terhére - az alábbi helyszínekre hagyja jóvá az itt meghatározott sorrendben:
1.
2.

Corvin tér fix kamera a szökőkútra irányítva
Szabó Ilonka utca - Kagyló utca sarok
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3.
Batthyány utca a Vízivárosi Klub mellett
4.
Batthyány utca - Fiáth János utca sarok
5.
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
6.
Palota út a Fehérvári kapunál
7.
Bécsi kapu tér
8.
Táncsics Mihály utca 11.
9.
Úri utca - Szentháromság utca kereszteződés
10. Corvin tér
11.
Bem rakpart - Flalász utca kereszteződés
12.
Flunyadi János út - Jégverem utca kereszteződés
13. Toldy Ferenc utca 25.
14.
Csalogány utca - Fazekas utca kereszteződés
15.
Iskola utca - Gyorskocsi utca - Markovits Iván utca kereszteződés
16.
Várfok utca - Batthyány utca kereszteződés
17.
Logodi utcai.
18. Lovas út 15.
19. Zsolt utca - Aladár utca kereszteződés
20.
Gellérthegy utca 13.
21.
Döbrentei utca 10.
22.
Döbrentei tér - Szent Gellért rakpart - Rudas Fürdő - Romkert
23.
Szirtes utca - Mihály utca kereszteződés
24.
Flegyalja út - Sánc utca kereszteződés
25.
Ybl Miklós tér - Lánchíd utca kereszteződés
26.
Márvány utca - Kuny Domokos utca - Győző utca kereszteződés
27.
Mészáros utca - Kosciuszko Tádé utca kereszteződés
28.
Apród utca - Attila út kereszteződés
29.
Derék utca - Dezső utca kereszteződés
30.
Flegyalja út - Krisztina körút - Szent Gellért rakpart kereszteződés
Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Iroda

14. Dr. Mocsári Gergely praxisjogot megszerezni kívánó fogorvossal a 4. számú felnőtt
fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
A 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó praxisjog jogosultja benyújtotta lemondó
nyilatkozatát, és a praxisjog Dr. Mocsári Gergely részére történő eladásához a képviselő-testület
hozzájárulását kérte.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
36/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
Dr. Mocsári Gergely praxisjogot megszerezni kívánó fogorvossal a 4. számú felnőtt fogorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötéséről
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1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja Dr. Mocsári
Gergely felnőtt fogorvosi praxisjog megvásárlását Dr. Tóth Klára praxisjoggal rendelkező
jogosulttól.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői
körzeteiről szóló 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 3. számú melléklete
alapján meghatározott 4. számú felnőtt fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására az
önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. §-a szerinti feladat-ellátási
szerződést kíván kötni a praxisjog megszerzése esetén Dr. Mocsári Gergely praxisjogot
megszerezni kívánó endodontia szakfogorvossal legalább 5 éves időtartamra.
3. A 2. pont szerinti feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele Dr. Mocsári Gergely
praxisengedélyének megszerzése és ennek megfelelő igazolása.
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat
mellékletét képező feladat-ellátási előszerződést.
5. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződés aláírására.
Határidő: 2022. március 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szociális és Intézménytámogatási Iroda/Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata

15. Az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények és köznevelési
intézmények részére adrenalin injekciók beszerzése és az adrenalin injekciók
használatához kapcsolódó oktatások szervezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a kerületi gyermekintézmények részére az önkormányzat
biztosítson az akár végzetes kimenetelű anafilaxiás sokk kivédésére adrenalin injekciót önbelövős
formában, továbbá szervezze meg a szükséges ismeretek, képzések, tájékoztató anyagok
megismertetését az intézmények munkatársainak, a szülőknek és a gyermekeknek.
Az előterjesztéshez támogató levelet írt Dr, Bodroghelyi László, a Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatának főigazgató főorvosa.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: sajnos egy olyan napirendi pontot tárgyalnak, amelynek az alapját
egy mérhetetlen nagy tragédia jelenti, ugyanis allergiás reakcióban a közelmúltban elhunyt egy 7 éves
kisfiú, és ez talán felnyitotta sokak szemét arra, hogy milyen fontos az allergiás reakcióban szenvedők
ellátását segítő injekcióknak az elérhetősége az oktatási intézményekben. Elsőként szeretné őszinte
részvétét kifejezni a kisfiú családja számára. Minden élet elvesztése tragédia, egy gyermeké talán
sokkal nagyobb. Másodjára szeretné háláját kifejezni Böröcz László országgyűlési képviselő úr
számára, aki a Közép-Budai Tankerületi Központ igazgatója és a helyi intézményvezetők számára - a
Batthyány Lajos Általános Iskola, a Kosztolányi Dezső Gimnázium, a Petőfi Sándor Gimnázium, a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium, a Budavári Általános Iskola, a Toldy Ferenc Gimnázium, a Lisznyai Utcai
Általános Iskola és a Káldor Miklós Kollégium számára elérhetővé tette már az Anapen injekciót. Ezt
az intézmények megkapták, és kellő oktatásban is részesülnek, ami azt jelenti, hogy ezekbe az
intézményekbe járó diákok kicsit nagyobb biztonságban érezhetik magukat.
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Ahogyan az előterjesztésben is helyesen le van írva, ezeknek az injekcióknak a szavatossági ideje
viszonylag rövid. Nyilván fontos, hogy mindig rendelkezésre álljon, és ha esetleg fel kell használni,
akkor ezt pótolni kell, de azért kár lenne, hogy esetleg lejárjon a szavatossága egy olyan injekciónak,
amit a későbbiekben is meg tudnak vásárolni. Ezért azt javasolná a testületnek, hogy miután a
felsorolt intézmények már kaptak Böröcz Lászlónak hála Anapen injekciókat, módosítsák úgy az
előterjesztést, hogy a kerületben lévő bölcsődék és óvodák számára biztosítsák ezeket, hogy ne
fordulhasson elő az, hogy esetleg pocsékba menjen a lejárati idő miatt ez a fajta injekció.
Ezzel a módosítással teljes mértékben támogatják az előterjesztést.
dr. Németh Mónika, jegyző: jelezte, hogy a módosításnak egyetlen egy formája van az SZMSZ szerint,
amit képviselő úr biztosan tud; hogy polgármester asszony befogadja a javaslatot.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén, a a napirendi vitát
lezárta.
Jelezte, hogy ezt követően megkeresik az intézményeket, és az az intézmény kap ilyen eszközt, aki
egyébként nem kapott még máshonnan. Egyébként a felsorolásból kimaradt az Egyetemi Katolikus
Gimnázium, a Kodály Zoltán Kórusiskola, Hunfalvy, valamint a Szent Gellért Általános Iskola és
Gimnázium. Lehet, hogy ők kérnek. Úgy gondolja ezért, hogy nem kell módosítani az előterjesztést.
Természetesen csak azok az intézmények kapnak, amelyek más helyről nem kaptak, továbbá ez egy
keret összeg, tehát annyit vesznek belőle, amennyire szükség lesz. Az került kiszámításra, hogy
mennyi az az összeg, amiből biztosan el tudják látni a kerületben működő valamennyi gyermek- és
oktatási intézményt. Bízik benne, hogy ez így megfelel képviselő úrnak is. Megköszönte Böröcz László
úrnak is a gyors intézkedést a kerület nevében.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
37/2022. fii. 24.1 önkormányzati határozata
az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények és köznevelési intézmények
részére adrenalin injekciók beszerzéséről és az adrenalin injekciók használatához kapcsolódó
oktatások szen/ezéséről
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat I. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézményenként és
köznevelési intézményenként legalább 2 db, összesen 25 db anafilaxiás sokk ellen önbelövős
adrenalin injekciót szerez be.
2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy vegye fel az AllerGéniusz Egyesülettel és az érintett orvosszakmai
kollégiummal a kapcsolatot az adrenalin injekció használatához szükséges oktatások,
kurzusok szervezésének és levezetésének tekintetében és a sikeres tárgyalások után
felhatalmazza a Polgármestert, a szükséges jognyilatkozatok megtételére az AllerGéniusz
Egyesülettel az oktatások és kurzusok megszervezése érdekében.
3. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 25 db adrenalin
injekció beszerzésére és az injekciók használatához szükséges oktatás megszervezésére a
fedezetet a 2022. évi költségvetés Általános tartalék terhére 2 000 000 Ft értékben biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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16. A kerületben dolgozó védőnők MAVE tagsági díjának átvállalása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Az előterjesztés arra tesz javalatot, hogy a kerület 12 védőnőjének a Magyar Védőnők Egyesületében
való tagsági díját vállalja át az önkormányzat 4 000 Ft/fő értékben.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
a kerületben dolgozó védőnők MAVE tagsági díjának átvállalásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatával jogviszonyban álló 12 fő védőnő Magyar Védőnők Egyesülete
részére fizetendő tagdíját 4.000 Ft/fő/év, összesen 48 000 Ft. összegben átvállalja. A tagdíj
fedezetét a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésében az
Általános tartalék terhére biztosítja.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert az átvállalásai nyilatkozat aláírására, és a Gazdasági Iroda közreműködésével a
tagdíjfizetés teljesítésére.
Határidő: 2022. március 20.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet és Gazdasági Iroda

17. A Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Az alapítvány az általuk 2022-ben megjelentetni tervezett „1944-45-ös Ostrom napló" kiadásához kér
támogatást.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
3912022. (II. 24,1 önkormányzati határozata
a Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány részére 3 770 000 Ft összegű támogatás
nyújtásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az „1944-45-ös Ostrom
napló” kiadásához 3 770 000 Ft, azaz hárommillió-hétszázhetvenezer forint vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány
részére.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatás fedezetét a
2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása révén, „Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson kívülre" előirányzata terhére biztosítja.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a határozat mellékletét képező támogatási szerződés megkötésére.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

18. A „Campaign for Tibet 2022" elnevezésű kampányban való részvétel, továbbá a tibeti és
a székelyföldi lobogók Városháza épületén való elhelyezése
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megadta a szót az előterjesztőnek, Gelencsér Ferenc
alpolgármester úrnak.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: 1956. október 23-án a magyar nép fellázadt az elnyomó
kommunista rezsim ellen. Két és fél évvel később ugyanez történt Tibetben is; egy hasonló elnyomó
kommunista rezsim ellen lázad fel Tibet népe. Mind a kettő felkelést leverték. Egyébként különösen
aktuális ez az előterjesztés, hiszen holnap lesz február 25., a Kommunista Diktatúrák Áldozatainak
Emléknapja. Levélben fordult hozzá Tenzyn Zöchbauer, a Tibet Initiative Deutschland elnöke, aki azzal
kereste meg, hogy eddig 450 város és kerület csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, aminek
értelmében március 10-én ezek a városok és kerületek kitűzik a hivataluk épületére Tibet zászlaját.
Úgy gondolja, hogy ez egy támogatandó kérés. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezniük arról, hogy
március 10. nem csak a tibeti felkelés napja, hanem a Székely szabadság napja is, ami véleménye
szerint a magyarok számára egy kiemelten fontos nap. Ebből adódóan arra kéri a képviselő
testületet, hogy támogassa azt a kérést, hogy a magyar zászló mellett ezen a napon a tibeti és a
székely zászló is a hivatalra kitűzésre kerüljön.
Marschall Máté, képviselő: kéri, hogy két szavazás történjen a két zászló ügyében.
Gelencsér Ferenc lózsef. alpolgármester: érteni véli a szándékot. Nyilván - pláne most, hogy a
képviselő úrék főnökének a főnöke lerohanja a szomszédos országot - kellemetlen lenne egy
elnyomó kommunista rezsim elleni kiállást így prezentálni. Kérésére javasolja, hogy szavazzanak
külön, és akkor nem kell majd otthon magyarázkodni a saját pártjánál, hogy véletlenül szembement a
központi direktívával.
Marschall Máté, képviselő: elmondta, hogy senkinek nem kell magyarázkodni, nekik ez szívből jön.
Kérte, hogy a nagypolitikát ne hozzák ide, ahogyan ezt múltkor alpolgármester úr kérte.
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén, elsőként szavazásra
tette fel a „Campaign for Tibet 2022" elnevezésű kampányban való részvételről szóló határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
40/2022, dk 24.) önkormányzati határozata
a „Campaign for Tibet 2022" elnevezésű kampányban való részvételről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kezdeményezze a hivatalos partnerré válását a
„Campaign for Tibet 2022" kampány tekintetében, melynek végrehajtására a Képviselő
testületfelhatalmazza Gelencsér Ferenc alpolgármestert.
Határidő: 2022. március 10.
Felelős: alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Gelencsér Ferenc alpolgármester / Üzemeltetési és Informatikai
Csoport

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a tibeti és a székelyföldi lobogók
kihelyezéséről szóló határozati javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
41/2022. (II. 24.1 önkormányzati határozata
a tibeti és a székelyföldi lobogók Városháza épületén való elhelyezéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
2022. március 10-én a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti Városháza épületén a
tibeti zászló és a Székelyföld lobogója kihelyezésre kerüljön.
Határidő: 2022. március 10.
Felelős: alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Gelencsér Ferenc alpolgármester / Üzemeltetési és Informatikai
Csoport

19. A 1013 Budapest, Alagút utca 1. szám alatti Társasházban található osztatlan közös
tulajdonban álló padlástér értékesítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Az Alagút utca 1. szám alatti Társasházban 4 db lakás és 1 db nem lakás céljára szolgáló helyiség a
Budavári Önkormányzat tulajdonában áll. A tulajdonostársak egy 403,5 m2 alapterületű, használaton
kívüli tetőtér, padlástér vonatkozásában az osztatlan közös tulajdoni helyzetet meg kívánják szüntetni,
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ezért kezdeményezték a használaton kívüli padlástér értékesítését és az alapító okirat ennek
megfelelő módosítását.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
42/2022. fii. 24.1 önkormányzati határozata
a 1013 Budapest, Alagút utca 1. 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
976/10.000 tulajdoni hányada arányában hozzájárul a 1013 Budapest, Alagút utca 1. szám
alatti Társasház osztatlan közös tulajdonát képező, a Társasházi Alapító Okiratban II. pont A
fejezet XXL számmal jelölt, 403,5 m2 alapterületű padlástér területéből
- 228,5 m2 alapterületű rész - Alaprajzon ll/A jelű terület - Moharos Máté részére
54.030.653.- Ft,
- 57 m2 alapterületű rész - Alaprajzon ll/B jelű terület- Medzihradszky Gábor és Fritz
Anikó részére 13.478.106.- Ft, valamint
- 118 m2 alapterületű rész -- Alaprajzon IV. jelű terület - Kapás András részére
27.902.044.- Ft
összegű vételár mellett történő értékesítéséhez, az értékesítés tárgyában kötendő adásvételi
szerződésekhez 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 976/10.000 tulajdoni hányada arányában - a 2022.
március 7-i határidővel kiírt írásbeli szavazás 2022703/1/a és 2022./03/1/b számú határozati
javaslata szerinti tartalommal a szavazólapon „igen"-nel szavazzon, továbbá az adásvételi
szerződéseket és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosítást az Önkormányzat
képviseletében aláírja.
Határidő: 2022. március 7.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

20. A 1014 Budapest, Nándor utca 4. 1. emelet 9. szám alatti ingatlanon fennálló
elővásárlási jog gyakorlása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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Az adásvétel tárgya egy lakás. A kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében első helyen
az államot második helyen az önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. Az előterjesztés az
elővásárlási jogról való lemondásra tesz javaslatot.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
43/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
a 1014 Budapest, Nándor utca 4.1. emelet 9. 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 kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló
elővásárlási jogával a Takács Attiláné eladó, valamint Nagy Eszter és Hennel Tamás Csaba
vevők között a Budapest I. kerület, belterület 6617/0/A/14 hrsz-ú, 1014 Budapest, Nándor
utca 4. 1. emelet 9. szám alatt található, 139 m2 alapterületű, 3 egész és 1 fél szobából álló,
„lakás" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának értékesítése tárgyában 2022. január
21. napján létrejött és 2022. január 31. napján módosított ingatlan adásvételi szerződés
szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 600.000.- euró összegű vételáron.
Határidő: 2022. február 28.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

21. A1014 Budapest, Fortuna u. 3. szám alatti ingatlan átminősítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A Fortuna u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló ingatlan ingatlan-nyilvántartási
megnevezése „kivett lakóház”, amely eltér az ingatlan természetbeni rendeltetésétől, tényleges
funkciójától, így szükséges az ingatlan átminősítése, az ingatlan-nyilvántartási megnevezés tényleges
működés szerinti módosítása „kivett lakóépület" megnevezésről „kivett étterem és panzió”
megnevezésre.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
44/2022. ill. 24.) önkormányzati határozata
a 1014 Budapest, Fortuna u. 3. szám alatti ingatlan átminősítéséről
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelete 94. §-a
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alapján úgy határoz, hozzájárul a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 1/1 arányú
kizárólagos tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 6586 hrsz-ú, 1014 Budapest,
Fortuna u. 3. szám alatti, 175 m2 földterületű, műemlék jogi jellegű ingatlan tényleges
állapotnak megfelelő átminősítéséhez, az ingatlan-nyilvántartási megnevezésének „kivett
lakóház" megnevezésről „kivett étterem és panzió" megnevezésre történő módosításához és
felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás
bejelentése, ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése érdekében eljárjon.
Határidő: 2022. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

22. A Budapest I. kerület, Győző utca 5. szám alatti Társasház Épület-felújítási pályázata
elszámolási határidejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A Társasház a 2020. évi épületfelújítási pályázaton 1 500 000 Ft támogatást nyert el. A pandémia
idején nem tudták a megfelelő ütemben felhasználni az összeget, ezért kérték az elszámolási
határidő meghosszabbításét. Erre van mód; legfeljebb egy évvel hosszabbítható meg, így 2022.
november 30. lenne az elszámolási határidő.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
45/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület, Győző utca 5. szám alatti Társasház Épület-felújítási pályázata
elszámolási határidejének meghosszabbításáról
A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Budapest I. kerület, Győző utca 5. szám alatti Társasház 2020. évi Épület-felújítási
pályázatának elszámolási határidejét, a Társasház által benyújtott indokolt kérelem alapján,
egy évvel, 2022. november 30.16:00 óráig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítás
megkötésére.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
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23. Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzata
alapján a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról.
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
46/2022. (II. 24.) önkormányzati határozata
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) a lejárt határidejű 14, 15, 23, 28/2021. (VI. 24.), az 52, 71/2021. (VII. 15.), a 86, 88, 98,
100, 101, 111/2021. (IX. 30.), a 144, 145, 147, 152, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172,
173, 175, 176/2021. (X. 21.), a 180, 181/2021. (XI. 18.), a 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
196, 197, 198, 199, 200, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 223, 224,
225/2021. (XI. 25.), a 231, 232, 233, 234, 235, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261,263, 264, 265, 266, 268, 269, 270, 271,272,
273/2021. (XII. 16.), a 3, 4, 5, 8, 9, 13/2021. (I. 13.), valamint a 16, 17/2022. (I. 24.)
önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
2. A Képviselő-testület a 113/2021. (IX. 30.), a 174/2021. (X. 21.), a 195/2021. (XI. 25.), a 205,
217, 218, 219, 221, 222/2021. (XI. 25.), a 236, 237, 241, 267/2021. (XII. 16.) és a 6, 7/2022. (I.
13.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2022. március 31 -lg, a 158/2021.
(X. 21.) és a 206/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2022.
április 30-ig, a 26/2021. (VI. 30.), a 109/2021. (IX. 30.), a 154, 159/2021. (X. 21.) és a 202/2021.
(X. 25.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2022. május 31-ig, valamint a
229, 230, 262/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2022.
június 30-ig meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: érintett szakirodák

24. A 2019. október 14-től 2021.03.08. napig tartó időszakban a határozott idejű
lakásszerződések meghosszabbításával kapcsolatos döntések felülvizsgálata és
módosítása
Előterjesztő: Timár Gyula képviselő
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Tulajdonosi
Bizottság megtárgyalta és nem javasolta elfogadásra az előterjesztést.
Megadta a szót az előterjesztőnek, Timár Gyula képviselő úrnak.
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Timár Gyula, képviselő: az előterjesztés lényege az, hogy a 2015. március 8-ig hatályos
lakásrendeletük 33. §-a úgy szabályozott, hogy a határozott időre bérbe adott lakások időtartama 5
év. Ezzel szemben a Tulajdonosi Bizottság, a nevében időnként eljáró polgármester vagy esetleg a
képviselő-testület úgy döntött ez időszak alatt, hogy 2 évre hosszabbítja meg a bérleti szerződéseket ellentétesen a saját jogszabályukkal. A határozati javaslat arról szól, hogy vizsgálják felül az akkori
döntéseket, és ha kell intézkedést tenni, akkor azt tegyék meg.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárta.
Tájékoztatja képviselő urat, hogy ugyanezt a témát interpellációban már az október 21-i képviselő
testületi ülésre benyújtotta. Szinte szó szerint ugyanezt. Az előterjesztés első része, ahogyan az
interpelláció is azt sugallja, hogy a Budavári Önkormányzat jogszerűtlenül működik. Ez nem igaz.
Felhívta képviselő úr figyelmét, hogy felesküdött képviselőként kötelessége jelezni, ha konkrét
jogszerűtlenséget tapasztal. Ha azonban nincs ilyenről tudomása, akkor ez pusztán politikai
indíttatású hitelrontás. A Budavári Önkormányzat minden intézkedésében a legteljesebb körű
jogszerűséget tartja szem előtt. A lakásrendelet mindig is megkülönböztette a lakás bérbeadását - ez
az első szerződéskötés - és a bérleti jogviszony meghosszabbítását, melyek a további
szerződéskötések, és külön paragrafusban is rögzíti. Az első bérbeadás időtartama 5 év. A
hosszabbítás esetében a rendelet csak annyit mond, hogy a képviselő-testület a határozott időre
kötött lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról dönt. De ez egy másik bekezdés másik szabálya,
és ezen hosszabbítások esetében a rendelet már nem mondja ki, hogy csak 5 év időtartamban
állapítható meg a hosszabbítás. Tehát itt nincsen jogszerűtlenség.
Az előző kerületvezetéstől megörökölt lakásrendeletben amúgy valóban lehetnek, vannak is
egyértelműsítésre szoruló jogszabályok, és ezeket az egyértelműsítéseket 2021 tavaszán meg is
tették. Az egyértelműsítést már korábban is indokoltnak tartották, ám attól hogy ez a szabály nincs
teljesen egyértelműsítve, még nem jogszerűtlen. Az önkormányzati vagyonnal való felelős
gazdálkodás elve alapján döntöttek a 2 éves hosszabbítások mellett az egységes és egyértelmű
lakásrendelet megalkotásáig.
2020 őszén az I. kerületi lakók egy csoportja azzal a kérelemmel fordult a polgármesterhez, hogy a
pandémia idején ne alkossanak új lakásrendeletet, és maga is úgy gondolja, hogy a veszélyhelyzet
alatt nem lehetett kellő részvétel mellett lefolytatni a megelőző egyeztetéseket. Ezért készítettek el
tavaly tavasszal egy technikai módosításokat tartalmazó kis csomagot, és március 8-án saját
hatáskörben - amikor is pandémia volt - polgármesteri rendeletként kiadták, majd a lakásrendelet
szeptemberi módosításakor további pontosítások megfogalmazására került sor. Pontosan azért, hogy
néhány ponton egyértelműbbé és könnyebbé tegyék a rendeleti szabályokat. Például ebben a
márciusi csomagban szerepel az is, hogy a bérlők által végzett jelentős felújítás esetén, előzetes
megállapodás alapján a költségeket a bérleti díjból levonják.
Tehát ami képviselő úr érdemi. kérdését illeti, a döntések teljesen jogszerűek. Bármely bérlő
megtámadhatta volna bíróságon a hosszabbítási döntést, de egyetlen ilyen sem történt, és a
Kormányhivatal sem jelezte 2 éven keresztül, hogy bármilyen problémája lenne. Éppen ezért azt,
hogy felülvizsgálat vált szükségessé, nem tudják értelmezni, vagyis hogy pontosan kinél és minél vált
szükségessé. Úgy gondolja, hogy a fentiekből is látszik, hogy az eddigi intézkedések teljesen
jogszerűek.
Előterjesztői zárszóra megadta a szót képviselő úrnak.
Timár Gyula, képviselő: továbbra is állítja, hogy nagyon durván jogszerűtlenül működik az
önkormányzat. Most csak konkrétan a lakásbérleti szerződések hosszabbításáról van szó, de
láthatták a mai ülésen is a költségvetési rendelettel kapcsolatban, az SZMSZ-szel kapcsolatban, és ez
minden testületi ülésen előfordul.
Végignézte az első 50 db közterület-használati hozzájárulást, amelyből 44 db volt jogszabálysértő,
majd feladta, és nem foglalkozott vele tovább. Tehát hemzseg az önkormányzat működése a
törvénytelenségektől és jogszabálysértésektől. Ezt kijelenti, bármilyen következménye is legyen.
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Nem tudja, hogy ha az esküjéhez híven felhívja ezekre a figyelmet, azt miért rosszallóan fogadja
polgármester asszony. Ez a kötelessége, erre próbálja felhívni most az előterjesztéssel figyelmet, és
erre hívta fel az interpellációval is. Ha politikai ügyként kezelik, amikor jogszabálysértés történik, akkor
nem tud mit tenni.
Talán emlékszik polgármester asszony, amikor a 2020. évi költségvetés esetében próbálta felhívni a
figyelmet arra, hogy hiba van benne, és akkor egyértelműen mindenki azt mondta, hogy politikai ügy,
és lesöpörték. Látják a következményét.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ülésvezetőként már nem szólhat hozzá, de mivel meg lett
szólítva a költségvetés kapcsán, ezért szeretné felhívni a figyelmet, hogy az előző önkormányzati
vezetéssel ellentétben jelenleg van egy olyan ellenzéki vezetésű Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság,
amely az előző ciklusokban nem volt. Ennek a bizottságnak az elnöke Timár Gyula képviselő úr, akinek
lehetősége van bármikor, bármely témában bizottsági ülést összehívni a kerület gazdálkodásával
kapcsolatban, illetve bármely bizottsági ülésen napirendre venni bármely témát. Mivel ez nem történt
meg a kerület költségvetésével kapcsolatban, ezért kevéssé hiszi, hogy valódi, szakmai képviselői
elköteleződésről lenne szó.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
47/2022. fii. 24.) önkormányzati határozata
a 2019. október 14-től 2021.03.08. napig tartó időszakban a határozott idejű
lakásszerződések meghosszabbításával
kapcsolatos döntések felülvizsgálatáról és
módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 8 nem szavazattal
elutasította az „A 2019. október 14-től 2021.03.08. napig tartó időszakban a határozott idejű
lakásszerződések meghosszabbításával kapcsolatos döntések felülvizsgálata és módosítása"
tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: véleménye szerint elég kabarét okozott már a korábbi előterjesztés,
amely a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról szól. ügyrendben javasolja, hogy mivel láthatólag
szakmailag nem eléggé megalapozott az előterjesztés, vegyék le napirendről.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazott arról a testület, hogy tovább haladnak. Nem látja
indokoltnak, hogy miért vegyék le a napirendről.

ZÁRT ÜLÉS UTÁN:

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a képviselő-testület zárt
ülés keretében döntött a felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozóan együttműködési
megállapodás megkötéséről a XII. kerületi önkormányzattal, valamint közbeszerzési eljárás
lefolytatásáról, a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról. Döntöttek
bérleti jogviszonyokról az Iskola u. 12.1. em. 5., a Hess András tér 3.1 emelet 7-7/A., az Iskola utca 14.
1. em. 6„ valamint a Szentháromság u. 7. fszt. 3. szám alatti lakásokra vonatkozóan. Továbbá
döntöttek eseti települési támogatás, szociális tanulmányi ösztöndíj, szociális kártya keretében
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nyújtott élelmiszertámogatás,
elbírálásáról.

illetve

születési

támogatás

ügyében

benyújtott

fellebbezések

A felfüggesztést követően a polgármester a 12. napirendi pont tárgyalását megnyitotta.

12. A Környezetvédelmi Alap felhasználása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Volosin Katalin, csoportvezető: megvizsgálták az 1. mellékletet; a végösszeg, ami a 2022. évi
költségvetésbe is beépül 137 720 000 Ft.
Módosításra kerültek a következő sorok: a kertszépítés pályázatra vonatkozóan eredetileg az
előterjesztés 30 millió Ft összeget tartalmazott, ez 15 millió Ft-ra módosul. Új tételként felvették az
energetikai hatékonyságot növelő pályázatot 15 millió Ft-tal a rendelet 4. §-ra j) pontja szerint.
A zöld pályázaton eredetileg 30 millió Ft szerepelt, amely módosul 20 millió Ft-ra. Új tételként
elektromos autók töltése 5 millió Ft-tal jelenik meg. Az elektromos autók töltése a 4. § a) pontja
szerint épül be az 1. mellékletbe.
Ismételten átszámolva a tételeket 137 720 000 Ft jött ki.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: jelezte, a csoportvezető asszony által felolvasott táblázat
kiosztásra került a képviselők számára; pirossal jelölve a megváltozott tételeket.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: megkérdezte, hogy hogyan fordulhat elő az, hogy egy olyan
előterjesztést kapnak, ami nemcsak számtanilag helytelen, de konkrét sorok hiányoznak belőle.
Még aggasztóbb kérdés, hogy most került átszámolásra az egész előterjesztés, és mégsem sikerült
Timár képviselőtársa másik észrevételét helyrehozni. Fia 63 100 000 Ft-ból kivonnak 19 125 000 Ft-ot,
az nem 27 475 000 Ft lesz. A 2. táblázatra utal. Kérte, hogy olyan előterjesztéseket hozzanak a
testület elé, amik legalább számtanilag helyesek.
Volosin Katalin, csoportvezető: a 2. mellékletben nincs olyan összefüggés, hogy az 1. oszlop összesen
összegéből kivonva a 2. oszlop összesen összegét megkapják a 3. oszlopot. Ez tájékoztató arra
vonatkozóan, hogy a testület által 2021. június 26-án elfogadott összeg felosztás ahogyan teljesült.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: nem tudja, ki szerint normális az, hogy a képviselő-testületi testületi
ülés végén egy olyan előterjesztést tárgyalnak, amiből sorok hiányoztak, ahol a számszakiság nem
egyértelmű, és ahol azt kell találgatniuk, hogy vajon van-e még hiba az előterjesztésben vagy sem.
Lesz még ülés márciusban, ezért kéri, hogy az előterjesztést dobják vissza a hivatalnak, és történjen
még egy alapos utánaszámolás. Véleménye szerint a testület és az I. kerület lakossága is megérdemli
azt, hogy olyan előterjesztések érkezzenek ide, amik tűpontosak és nincs bennük számszaki hiba.
Timár Gyula, képviselő: nem érti, hogy miért nincs összefüggés, hiszen ha megnézik a három oszlop
tetejét, nem szó szerint, de az szerepel bennük, hogy 2021. évi előirányzat, 2021. éves felhasználás és
2022. évre átviendő. Ez egy egyszerű számtani példa; az egyikből ki kell vonni a másikat, és
megmarad az átviendő.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Varga Dániel képviselő úrnak.
Varga Dániel, képviselő: ezt a napirendi pontot egyszer már tárgyalták, most pedig folytatták. Az
SZMSZ értelmében nem érti, hogy egyes képviselőknek hogyan lehet ennyi hozzászólási lehetősége
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egy ponthoz, hiszen kétszer lehet hozzászólni a témához. Ha a gondolják, a bizottsági üléseken az
ilyen vitákat le lehet folytatni. Kérne jegyző asszonytól egy állásfoglalást.
dr. Németh Mónika, jegyző: ez ugyanannak a napirendnek a vitája, tehát háromszor lehet maximum
hozzászólni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: képviselő úr észrevétele jogos. A képernyő mutatja számára,
hogy ki, hányszor és hány percben szólhat hozzá, és ez most újra indult, ezért sem számolt ezzel.
Ügyrendben megadta a szót Timár Gyula képviselő úrnak.
Timár Gyula, képviselő: nem tudja, hogy egyes képviselők miért kifogásolják azt, ha valamin javítani
akarnak, és azt akarják, hogy ha szavaz róla a testület, akkor az megfeleljen mindennek.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: Gulyás Gergely Kristóf képviselő úr - ahogyan Varga Dániel
képviselő felhívta rá a figyelmet - ennél a napirendi pontnál már többször is hozzászólt. Nem szeretné
SZMSZ ellenesen vezetni a testületi ülést, mert még a Kormányhivatalnál feljelenti a polgármestert,
hogy többször adott képviselő úr számára szót, mint amennyit az SZMSZ megengedett.
Megadja a szót Gulyás képviselő úrnak - annak ellenére, hogy az SZMSZ ezt nem tenné lehetővé.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: jelezte, a 2. melléklet e) soránál van probléma, ahol véletlenségből a
2021. évi vállalást húzták tovább; a 20 millió Ft-ból kivonták 1 775 000 Ft-ot, és az vitték át a 3. sorra.
Emiatt nem jön ki a számítás. Nem gondolja, hogy nagy feladat lenne javítani, de ha ilyen triviális hibák
előfordulhatnak, akkor ez egy tárgyalásra alkalmatlan előterjesztés.
dr. Németh Mónika, jegyző: javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadja el az 1. mellékletet, amire azt
mondták a hivatali kollégák, hogy többször átszámolták és megfelelő, a 2. mellékletet pedig vissza
fogják hozni.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: előterjesztőként befogadja jegyző asszony javaslatát.
Szavazásra tette fel az 1 melléklet elfogadására vonatkozó javaslatot a helyszínen kiosztott javítás
szerint.
Jelezte, a Környezetvédelmi Alap felhasználása költségvetési kereteket tartalmaz; ez egy tervezet, ami
a végrehajtás során kereteket ad meg, irányokat jelöl ki. A 2. mellékletet a következő testületi ülésre
be fogják nyújtani.
A képviselő-testület 8 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta;
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2022. ÜL 24.1 önkormányzati határozata
a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi Alap
2022. évi felhasználási tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal / folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda, Városüzemeltetési és Beruházási iroda
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36. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
Váradiné Naszály! Márta, polgármester: az ülésre határidőben két kérdés érkezett a polgármesterhez
Dr. Sándor Péterné képviselő asszonytól.
Első kérdése, hogy miért nincsenek önkormányzati jogszabályban rögzítve az 1 millió Ft összegű
képviselői keretfelhasználásának pontos feltételei. Kéri a szabályozás érdekében a szíves intézkedést.
Dr. Sándor Péterné. képviselő: a költségvetés céltartalékában körzetes képviselői keretként bruttó 1
millió forint áll rendelkezésre. Ennek az összegnek azonban a helyes és jogszerű felhasználására a
mai napig nem találja meg a pontos választ. Nevezetesen arra, hogy mit lehet ezen beszerezni, mire
lehet költeni, milyen módon lehet felhasználni, az elszámolás módját és az esetleges publikációt az
eljárásról. Első lépésben még Tarjányi jegyző urat kereste meg és kért tőle felvilágosítást a felsorolt
kérdésekre. Kapott is tőle egy kimerítő választ, de csak a második kérdésére, miszerint milyen módon
lehet felhasználni. Ez nem volt igazán kimerítő. Néhány nap múlva folyosói beszélgetés során
kérdezte meg jegyző urat, miszerint van egy ötlete: karácsony közeleg, és nagyon szívesen adna a
nagycsaládosoknak ebből a pénzből. A kategorikus válasz az volt, hogy nem lehet. Megkérdezte, hogy
ez hol van leírva, de nem kapott választ a mai napig sem. Jegyző úr közben elment, egy interregnum
következett, majd jegyző asszonytól megint megkérdezte ugyanezeket a kérdéseket. Azt a választ
kapta, hogy nincsen szabályozva ez a kérdés. Próbálkozott ugyanígy folyosón érdeklődni, hátha
okosabb lesz. A gazdasági iroda vezetőjének mondta el, hogy nagyon szeretne költeni a sétány
lerobbant padjainak a megjavítására. A kategorikus válasz az volt, hogy arra nem lehet. Utána
próbálkozott azzal, hogy nagyon kezdenek elkopni a vári házak kapui, melyre szintén szívesen költené
a pénzét, de azt se lehetett. Most az a kérdése, hogyha nincsen szabályozva, milyen alapon kapott
többször elutasító választ, ami kapcsán nem találta meg a módot, hogy hogyan tudott volna helyesen
eljárni. Ezért megváltoztatta a kérdést, vagyis hogy miért nincsen önkormányzati szabályozás a
kérdésben. Kéri ahhoz a segítséget, hogy a jövőben könnyebben tudjanak eljárni az ügyben.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: most nagyon megkönnyebbült, mert végre megértette, hogy
mi van képviselő asszony kérdése mögött. Fliszen már sokadszorra teszi ezt fel. Jegyző asszonnyal
együtt úgy érezték, hogy mindig nagyon alapos választ adtak. Jómaga nem fog tudni személyesen
választ adni arra, hogy tőle különböző másik három ember szóban miért mondta azt, hogy nem lehet,
azonban arra ígéretet tud tenni, hogy ha képviselő asszony benyújtja hozzá írásban a javaslatát, hogy
mire szeretné költeni a képviselői keretét, arra írásban válaszolni fognak.
Általánosságban elmondta, a körzetes képviselők 1 millió Ft éves költségvetési kerete egy új
intézkedés; a 2019. évi választást követően vezették be. Pontosan az a gondolat áll mögötte, hogy a
körzetes képviselők ezzel az 1 millió Ft-tal a lehető legteljesebb szabadsággal rendelkezzenek, hogy
azt olyan dolgokra tudják költeni, amit a költségvetés elfogadásakor előre nem tudnak meghatározni,
mert nem látják előre, de nem is biztos, hogy ez rendeletben részletesen szabályozható. A képviselő
azonban, aki abban a körzetben él, és beszélget az emberekkel, látja a megoldandó feladatokat, és ha
segítségre van szüksége a munkájához vagy valamiben segíteni szeretne az embereknek, ki tudja
találni a megfelelő módot. Ez tehát egy nagyon szabadon elkölthető keret.
Úgy véli, hogy ez egy sikeres kezdeményezés, hiszen a képviselők többsége élt a lehetőséggel.
Ahogyan képviselő asszony is élt a lehetőséggel, amikor Varga Dániel képviselő úr kupakgyűjtő szívet
szeretett volna telepíteni a Vízivárosba, és ehhez csatlakozott Kovács László György képviselő úr és
képviselő asszony is, így három is ki lett helyezve a kerületben, három körzetben. Marschall Máté
képviselő úr kézfertőtlenítőket szerzett be, Gerencsér Ferenc alpolgármester úr a Kosztolányi Dezső
Gimnázium részére okostáblát vásárolt, Molnárka Gábor képviselő úr rászoruló családok részére
vásárolt laptopokat, Remenyik Ildikó képviselő asszony padokat telepíttetett, Tölcsér Borbára
képviselő asszony Dienes András tiszteletére állíttatott emléktáblát, Kun jános képviselő úr fát
ültettetett. Nagyon sok, nagyon változatos felhasználása van tehát ennek a képviselői keretnek.
Pontosan ezért találták ki, hogy ezt ennyire színesen és ennyire a képviselői kreatív fantáziát beindítva
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lehessen felhasználni. A maga részéről nem is tartaná szerencsésnek, ha ez túlszabályoznák, de ha
képviselő asszony szeretne erről szabályozást, azt csak rendeletben lehet megtenni, ezért várja a
képviselő asszony által előterjesztett rendeletet a részletszabályozással. De alapvetően azt gondolja,
hogy a képviselői keretnek pont az a sava-borsa, hogy nincsen túl szabályozva, hanem nagyon
szabadon használható. Most a képviselő-testület és a nyilvánosság előtt megígéri, hogy ha
képviselőasszonynak van egy ötlete, akkor találkozzanak, és a Polgármesteri Hivatal segíteni fog
annak a megvalósításában; legyen az egy beszerzés vagy támogatás. De ezt akkor tudja megígérni, ha
írásban kapja meg.
Képviselő asszony második kérdése: az önkormányzat tájékoztatása szerint a beszerzett 2 500 db
tulipán kilenc helyszínre kerül most tavasszal kiültetésre, de nem jut belőle a legismertebb,
leglátogatottabb helyre, a Tóth Árpád sétányra egy darab sem. Kérdése, hogy mi ennek az oka.
Dr. Sándor Rétemé, képviselő: visszatérve az előző témára, nagyon örült az 1 millió Ft-nak, csak az
gátolta az örömét, hogy nem tudta igazán, hogyan tudja úgy felhasználni, hogy az jogszerű legyen, és
esetleg ne vétsen valamilyen jogszabály ellen. Mivel jogász, állandóan azt keresi, hogy minek alapján
végzi a munkáját. És ebben az esetben nem találta meg azt a szabályozott utat, ahol jól tudta volna
érvényesíteni ezt a nagyszerű lehetőséget.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ügyrendben megadta a szót Gulyás Gergely Kristóf képviselő
úrnak.
Gulyás Gergely Kristóf, képviselő: jelezte, hogy a polgármester viszontválaszát is időhöz kell kötni, és
az időszámláló óra a polgármester válasza alatt nem működik. Sokadik alkalommal kéri a kérdések
vonatkozásában, hogy polgármester asszony válasza alatt is menjen a visszaszámláló óra, amit most
szeretne megerősíteni.
dr. Németh Mónika, jegyző: szeretné felhívni a képviselő-testület tagjainak a figyelmét arra, hogy a
kérdések esetében 2 perc áll rendelkezésre a kérdés feltevésére, 2 perc a válaszra és interpelláció
esetén van viszontválasz, kérdésnél nincs.
Gulyás képviselő úrnak jelezte, az ülésvezetőnek másfajta mikrofonja van, és sajnálatos módon azt a
rendszer nem úgy kezeli.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megköszönte az észrevételt; igyekezni fog visszafogni magát.
Dr. Sándor Péterné. képviselő: amikor a tulipánokról szóló hírt elolvasta, nagyon boldog volt; szereti is
a tulipánt és örült volna, ha ott virít a sétányon. Sajnos utána elszállt a lelkesedése, mert végig olvasta
azokat a helyszíneket, ahol megjelenik a tulipán. Sajnos a Tóth Árpád sétány nem szerepelt a listán,
ami nagyon szomorú. Számára majdnem mindegyik ismeretlen helyszín, amit pedig ismer, azok olyan
pici helyek, amik nem annyira fontosnak, mint a Tóth Árpád sétány, ami a leglátogatottabb helye a
Várnegyednek. Már többször elmondta, hogy nem gondolja végig senki, hogy a vári lakosságnak két
olyan rétege van - a babakocsit tologató anyukák és a nehezen mozgó öregek -, akiknek egyetlen
mozgástere a sétány. Nem mindegy ezért, hogy hogyan néz ki. Azért volt boldog, hogy most hátha
megjelennek a tulipánok, és olyan szép lesz megint a sétány, amihez szokva voltak az emberek az
évtizedek alatt. Abban reménykedik, hogy ezzel talán felkelti az érdeklődést, és megint megszépülhet
a helyszín.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: osztozik képviselő asszonnyal a tulipánok iránti rajongásában,
ezért nagyon megérti a kérdést. Nagyon fontos a téma, mert az önkormányzat számára is kiemelten
fontos, hogy szép és virágos legyen a kerület. Mindannyian tudják azonban, hogy a kerületük
megoszlik kerületi önkormányzati és fővárosi önkormányzati fenntartású területek tekintetében. A
Tóth Árpád sétány éppen fővárosi önkormányzati kezelésben van, tehát a kertészeti gondozását a
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Főkert végzi. Szerencsére azonban elég jó a kapcsolatuk a Főkerttel; tavaly tavasszal is volt egy virág
kiültetéses kerületi akciójuk, ami lakossági bevonással történt, nagyon vidám alkalom volt, és jómaga
is ültetett virágokat, és amit szeretnének is megismételni. Ezt a Főkerttel egyeztetve tették meg, ezért
most ígéretet tesz arra, hogy ismét felveszik velük a kapcsolatot, és megkeresik a módját annak, hogy
a Tóth Árpád sétány is minél virágosabb lehessen.
Közérdekű bejelentést kívánnak tenni Varga Dániel és Zsitnyákjános képviselő urak.
Varga Dániel, képviselő: a közelmúlt és különösen a mai ukrajnai események indokolttá teszik, hogy a
Budavári Önkormányzat szolidaritását fejezze ki testvérvárosa, Munkács iránt. Olyan események
zajlanak most szomszédjukban, amilyenre hosszú évek óta nem volt példa. Ilyenkor különösen fontos,
hogy kapcsolataikat megerősítsük, szükség esetén humanitárius segítséget nyújtsanak. Bíznak benne,
hogy a konfliktus elkerüli Munkács városát, és minél előbb békés úton rendeződik. Zsitnyákjános
képviselőtársával kezdeményezik, hogy polgármester asszony a képviselő-testület nevében hivatalos
levélben jelezze a munkácsi városvezetés irányéba a budavári polgárság támogatását, egyúttal
javasolják, hogy polgármester asszony tegyen előkészületeket annak érdekében, hogy szükség esetén
testvérvárosukból érkező menekülteknek biztosítsanak ideiglenes elhelyezést a kerület
intézményeibe és infrastruktúrájával.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: teljesen egyetért a javaslattal, és mint azt a testületi ülés
elején jelezte, már felvették a kapcsolatot levélben testvérvárosunkkal, Munkáccsal, illetve a
Kárpátaljai Ferences Misszióval, akiket a korábbi években is támogattak. Pillanatnyilag várják a választ
arra, hogy milyen segítségre van szükség, illetve keresik a lehetőségeket például ideiglenes
elhelyezésre. Jelenleg folyik arról a gondolkodás, hogy esetlegesen a táborhelyeiket nyissák-e meg a
célra, de ennek a részleteiről még előzetes egyeztetésekre van szükség a hivatalon, illetve az
önkormányzaton belül. Természetesen a képviselő-testületet tájékoztatni fogják a testvérváros
válaszáról, illetve azokról a lehetőségekről, amiket megvizsgáltak, és amelyek jónak mutatkoznak.
Megköszönte a képviselő-testület mai munkáját; nagyon örül annak, hogy a Budavári Önkormányzat
költségvetése elfogadásra került.
A képviselő-testület következő ülésének időpontja március 24., illetve március 15-én a Dísz téren lesz
az ünnepi megemlékezés és koszorúzás.
Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést
bezárta.
Budapest, 2022. március 8.
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Tájékoztató a 2022. január 24-ei ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, illetve a közeljövő
programjairól:
Megrökönyödéssel értesültünk az Ukrajnában kialakult helyzetről, a ma reggel megindított átfogó
orosz katonai támadásról, mely az elmúlt évtizedek minden eddiginél komolyabb biztonsági kihívása
Európa számára.
A Budavári Önkormányzat felvette a kapcsolatot a helyi testvérvárosával, és támogatását ajánlotta fel
a Kárpátaljai Ferences Missziónak.
A lehetőségeinkhez mérten azon vagyunk, hogy segítséget nyújtsunk Munkács város lakosságának, és
természetesen szorosan követjük az eseményeket.

Tájékoztató a 2022. január 24-1 ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, illetve a közeljövő
programjairól:
Január 27-én a Budavári Önkormányzat is csatlakozott a #WeRemember kampányhoz, a Nemzetközi
Flolokauszt Emléknap alkalmából a Budavári Városháza homlokzatára is kivetítésre került az
„Emlékezünk" felirat.
Február 6-ig várta a Budapesti 00-at szervező KÉK Kortárs Építészeti Központ a Várnegyedben élő
azon lakók és közösségek jelentkezését, akik szívesen megmutatnák másoknak is házat, ahol élnek,
dolgoznak a május 14-15-én megrendezésre kerülő kulturális-építészeti fesztiválra, amelynek a
Várnegyed lesz a házigazdája.
Február 8-án befejeződött a Budavári Sikló felújítása, amely megújult külsővel, teljes pompájában
ismét szolgálatba állt.
Február 10-én, a „Göncz Árpád 100” emlékévhez csatlakozva, a Budavári Önkormányzat emlékesttel
tisztelgett a demokratikus Magyarország első köztársasági elnöke, József Attila-díjas író és műfordító
Göncz Árpád előtt születésének 100. évfordulója alkalmából a Márai Sándor Művelődési Flázban. A
rendezvény vendégei voltak Dr. Fried István és Füzessy Tamás irodalomtörténészek, Demszky Gábor
és Kőszeg Ferenc politikusok és pályatársak, a család részéről Benedek Márton, Göncz Árpád
unokája. Az est folyamán közreműködött Molnár Piroska színművésznő és Nagy Zsolt színművész.
Február 11-én Váradiné Naszályi Márta polgármester, Örsi Gergely, a II. kerület polgármestere,
valamint Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere közösen emlékeztek az 1944 november vége és
1945 február 13. közötti budapesti ostrom lezárulására, a katonai és civil áldozatokra az Ostrom77
elnevezésű programsorozat keretében.
Február 14-én Váradiné Naszályi Márta polgármester személyes fogadóórát tartott a Városházán.
Február 16-án emléktábla került elhelyezésre a Fless András téren álló kocsányos tölgy alá, ahol
egykoron a Budavári Iskola állt. Az önkormányzat az emléktáblával az oktatás fontosságát
hangsúlyozza, és háláját fejezi ki a pedagógusoknak.
Az emléktáblát Váradiné Naszályi Márta polgármester és Gelencsér Ferenc József alpolgármester
avatta fel.
Február 20-án
polgároknak.

a

Budavári

Önkormányzat

kedvezményes virágvásárt szervezett a
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kerületi

Váradiné Naszályi Márta polgármester hétfőnként online fogadóórát tartott saját Facebook oldalán,
amelyen várta a kerület lakosainak hozzászólásait és véleményét.
Az elmúlt időszak további kerületi eseményeiről, programjairól szóló hírek a www.budavar.hu
weboldalon, a Várnegyed újságban és az Önkormányzat Facebook oldalán olvashatók.
A tegnapi napon megszavazta huszonhat I. kerületi épület fővárosi védelmét a budapesti közgyűlés.
A Szentháromság téren tapasztalt szabálytalanságok és jogszerűtlenségekből kiindulva Budavár
polgármestere sürgette több építmény védelem alá helyezését, azt remélve, hogy a fővárosi védelem
gátat tud szabni a Burg Flotel lebontásához hasonló szomorú és jóvátehetetlen történéseknek.

A bontás során felmerült szabálytalanságok és jogszerűtlenségek, illetve a kialakult közveszélyes
állapotokból kiindulva a Budavári Önkormányzat elvárja, hogy a Gellért-hegyi sikló építése legyen
szigorú feltételekhez kötve, vagyis szakmai dokumentációt vár a Gellért-hegyi Siklóról, még mielőtt
kiemelt kormányzati beruházássá válna.
A Burg Flotel bontásakor az önkormányzatnak semmiféle beleszólása nem volt az
engedélyeztetésébe, de a kapkodó kivitelezés közveszélyes állapotokat idézett elő a környéken, a
bontás után hetekkel is.
Most, a sikló-projekt esetében azt látjuk, fennáll a párhuzam: a kormányhivatal engedélyeztetési
mechanizmusa hasonlóan kapkodó. Nincs meg a szükséges körültekintő szakmai dokumentáció, sem
környezetvédelmi hatástanulmány. Márpedig ezek nélkül az önkormányzat számára elfogadhatatlan,
hogy megkezdődjön az építkezés.

Várható programok:
Február 26. a lomkikészítés időpontja az I. kerületben a 2022. évi budapesti lakossági lomtalanításon.
Március 7-én Váradiné Naszályi Márta polgármester személyes fogadóórát tart a Városházán.
Március 15-én a Budavári Önkormányzat a Dísz téri Flonvéd emlékműnél koszorúzással egybekötött
megemlékezést tart az 1848-as szabadságharc 174. évfordulója alkalmából.
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25/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat melléklete

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata
egységes szerkezetben

I. Alapító okirat, alapvető adatok

1.

Alapító okirat megjelölése: 87/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozat
Alapítás időpontja: 1990.09.30.

2.

A költségvetési szerv megnevezése: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal. A
költségvetési szerv rövidített megnevezése: Budavári Polgármesteri Hivatal

3.

A Budavári Polgármesteri Hivatal székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., postacíme: 1250
Budapest Pf.: 35. és 1253 Budapest Pf,: 49.

4.

A Budavári Polgármesteri Hivatal telephelyei:

a)

1013 Budapest, Attila út 65.

b)

1013 Budapest, Attila út 107.

c)

1014 Budapest, Úri u. 58.

d)

1011 Budapest, Iskola utca 10.

e)

1011 Budapest Iskola utca 16.

5.

A Budavári Polgármesteri Hivatal jelzőszámai:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

adószáma: 15501002-2-41,
TB törzsszáma: 222-255-6,
bankszámla száma: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-01330357-00100005,
statisztikai számjele: 15501002 8411 325 01,
statisztikai kódja: 01 09 566,
szakágazati besorolása: 841105,
ÁHT azonosítója: 501002.

6.

A Budavári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv, jogi személy, a Budapest I. kerület Budavári

.

Önkormányzat Képviselő-testületének szerve, amely a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1) bekezdése alapján ellátja az

önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. A Budavári Polgármesteri Hivatal
közigazgatási szerződés alapján ellátja a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott
feladatokat is.

7.

A Budavári Polgármesteri Hivatal illetékességi területe megegyezik Budapest I. kerületének
közigazgatási területével.

8.

A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdálkodó szervezet tekintetében nem gyakorol tulajdonosi
jogokat.

9.1. A Budavári Polgármesteri Hivatalt a Jegyző, távollétében az Aljegyző, mindkettőjük együttes
akadályoztatása esetén a Jegyző által megbízott személy képviseli. AJegyző által megbízott személy
a Budavári Polgármesteri Hivatal képviseletét az erre szóló írásbeli meghatalmazásban foglaltak
alapján jogosult és köteles ellátni. AJegyző által adott megbízás tovább nem delegálható.
9.2. A peres ügyek képviseletét a Jogi Csoport jogtanácsosai, jogi előadói, valamint meghatalmazás
alapján külső jogi képviselő látja el.
9.3. A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetői feladatkörükben képviselik a
Budavári

Polgármesteri

Hivatalt

a

szakmai

egyeztetéseken

szakmai

kérdésekben.

Kötelezettségvállalással járó nyilatkozatot, valamint egyezséget kizárólag erre irányuló írásos
meghatalmazás esetén tehetnek illetve köthetnek.
10. A 9.1.-92. pontok szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkező személy képviseleti jogkörében
aláírási joggal rendelkezik, ez azonban nem terjed ki a külön szabályozott kötelezettségvállalási,
kiadmányozási, utalványozási és ellenjegyzési jogosultságra.

A Budavári Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése

11. A Budavári Polgármesteri Hivatalt a Polgármester a Képviselő-testület döntései szerint, valamint
saját hatáskörében irányítja. A Polgármester irányítási feladatait - saját rendelkezése alapján- az
Alpolgármesterekkel megosztva látja el. AJegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza
a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és
végrehajtásában. Egyetértési jogot gyakorol - az általa meghatározott körben - a köztisztviselők,

alkalmazottak,

kinevezéséhez, vezetői

kinevezéséhez, vezetői

kinevezés visszavonásához

jutalmazásához, felmentéshez.

12. A Budavári Polgármesteri Hivatalt a Jegyző vezeti. A Jegyzőt távollétében az Aljegyző helyettesíti.
Mindkettőjük akadályoztatása esetén a munkaköri leírásában erre kijelölt vezető jogállású
köztisztviselő látja el a helyettesítési feladatokat. AJegyző szakmailag felelős a Hivatal szakszerű és
törvényes működéséért, az operatív feladatok végrehajtáséért. Koordinálja és ellenőrzi a Hivatal
szervezeti egységeiben folyó munkát, irányítja a köztisztviselők továbbképzését.

III. A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

13. A Budavári Polgármesteri Hivatal irodákra és az irodákon belül csoportokra mint szervezeti
egységekre tagozódik.
14. Az irodát irodavezető, a csoportot csoportvezető vezeti (együtt: szervezeti egység vezető)
15. A szervezeti egység vezetői gondoskodnak a szervezeti egységhez rendelt feladatok szakszerű,
törvényes ellátásáról.
16. A szervezeti egységek működésére vonatkozó részletes szabályokat a Budavári Polgármesteri
Hivatal ügyrendje határozza meg.
17. A szervezeti egységek a hivatali feladatmegosztáshoz igazodva egymással együttműködve látják el
feladataikat. A kapcsolattartás elsődleges formája a heti vezetői értekezlet a feladatok
meghatározása és a teljesítés értékelése céljából. A heti vezetői értekezletet a Polgármester vezeti.
Ezen túl a Jegyző, az Aljegyző, az irodavezetők, csoportvezetők - szükség szerint - egyeztetést
tartanak azokban az ügyekben, amelyek több szervezeti egység együttműködését igénylik.
18. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a képviselő-testület tagjait soron kívül fogadni és
számukra a szükséges tájékoztatást megadni. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a
Polgármestert és a Jegyzőt a megkeresésre adott tájékoztatásról soron kívül tájékoztatni. A
szeivezeti egységek vezetői kötelesek együttműködni az Önkormányzat más intézményeivel,
gazdasági társaságaival.
19. A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:
a)

Polgármesteri Kabinet
a Polgármesteri Kabinet része: Polgármesteri Titkárság

b) Jegyzői Iroda
a Jegyzői Iroda részei:

Jegyzői Titkárság
Jogi Csoport
Iratkezelési Csoport
Szervezési Csoport
Üzemeltetési és Informatikai Csoport

c) Adóiroda
d) Főépítészi Iroda
e) Gazdasági Iroda
a Gazdasági Iroda részei:

Költségvetési Csoport
Számviteli Csoport

f)
g)
h)
i)

Igazgatási Iroda
Közterület-felügyeleti Iroda
Szociális és Intézménytámogatási Iroda
Ügyfélszolgálati Iroda

j)
k)

Vagyonhasznosítási Iroda
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját az 1. melléklet tartalmazza.
20. A Budavári Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. Az egyes szervezeti egységek engedélyezett
létszámkeretét a Budavári Polgármesteri Hivatal ügyrendje állapítja meg.
21. A

Polgármesteri

Kabinet

elsődleges feladata

a

Polgármester és az Alpolgármesterek

tevékenységének közvetlen polgármesteri irányítás mellett történő szakmai és technikai segítése.
A Polgármesteri Kabinetet a Kabinetvezető vezeti. A Sajtófőnök összefogja a Budavári
Önkormányzat, az önkormányzati cégek és intézmények kommunikációs tevékenységét.
22. A Polgármesteri Kabinet főbb feladatai:
a)

ellátja a döntés-előkészítéssel összefüggő tanácsadást, önkormányzati ügyek koordinációját az
Önkormányzat hatékony működtetése céljából,

b)

kapcsolatot tart az országos és a helyi médiával, ellátja és koordinálja a sajtómegjelenéssel
kapcsolatos feladatokat,

c)

részt vesz a kerületi tájékoztatási rendszerek kialakításában, az Önkormányzat közösségi
kapcsolatainak szervezésében,

d)

részt vesz a kerület arculatának kialakításában,

e)

gondoskodik

az

Önkormányzat

és

a

Hivatal

munkájával

kapcsolatos

információk

megjelentetéséről, a lakosság folyamatos tájékoztatásáról,
f)

ellátja a nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi együttműködések szervezését, koordinációját,

g)

ellátja az Önkormányzat által alapított kitüntetések és díjak adományozásának előkészítésével és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,

h)

közreműködik a közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálásában, a képviselői
interpellációk, kérdések megválaszolásában,

i)

kapcsolatot tart a társadalmi, civil és egyházi szervezetekkel,

j)

közreműködik a kerületi, valamint a kerületet érintő országos és nemzetközi rendezvények
előkészítésében.

23. A Polgármesteri Kabineten belül működő Polgármesteri Titkárság ellátja a Polgármesteri Kabinet
és az Alpolgármesterek tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs-, szervezési-, protokoll-,
döntés-előkészítési-, valamint az önkormányzati ügyek koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

24. A Jegyzői Iroda vezetője a Jegyző.
25. A Jegyzői Irodán belül működő Jogi Csoportot az Aljegyző vezeti. A Jogi Csoport főbb feladatai:
a)

a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előzetes törvényességi ellenőrzése,

b)

jogi tanácsot ad a Hivatal szervezeti egységeinek, ellátja a Hivatal és az Önkormányzat jogi
képviseletét,

c)

igény esetén állásfoglalást alakít ki a közösségi jog alkalmazásával kapcsolatban, valamint a
Polgármesteri Hivatal és az intézmények részéről a jogértelmezést igénylő kérdésekben,

d)

jogi szempontból véleményezi az önkormányzati- és polgármesteri hivatali kötelezettség
vállalásokat, részt vesz a szerződések, okiratok, eseti döntések előkészítésében, gondoskodik az
Önkormányzat peres és nem peres ügyeinek nyilvántartásáról,

e)

közreműködik a

bizottságok működéséhez

kapcsolódó jegyzői törvényességi

feladatok

ellátásában,
f)

véleményezi a normatív utasítások tervezetét, feladatköréhez kapcsolódóan normatív utasításokat
készít elő,

g)

jogszabályfigyelési feladatokat lát el,

h)

vezeti a jogügyletek nyilvántartását,

i)

vezeti a közérdekű adatigénylések nyilvántartását,

j)

közreműködik a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában,

k)

döntésre előkészíti - a Hivatalra és az intézményvezetőkre vonatkozóan - a Polgármester, a Jegyző
hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő ügyeket, a munkaügyi,
személyügyi, nyilvántartási, adatközlési és oktatásszen/ezési feladatokat,

l)

az önkormányzati, hivatali, intézményi, társasági működés során felmerülő általános jogi,
munkajogi ügyekben, kérdésekben segíti a jegyzői tevékenységet,

m)

lefolytatja a Jegyző társasházak törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó eljárásokat.

26. A Jegyzői Titkárság ellátja a Jegyzői Iroda tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs-, szervezési
, nyilvántartási, továbbá protokoll feladatokat.
27. AJegyzői Irodán belül működő Szervezési Csoport főbb feladatai:
a)
b)

a képviselő-testület, a bizottságok működésének adminisztrációs és technikai segítése,
a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének törvényességi, adminisztrációs és technikai
segítése,

c)

a testületi ülések szervezése,

d)

a bizottsági és a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,

e)

a testületek tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése,

f)

koordinálja a képviselői interpellációk és kérdések kivizsgálását,

g)

ellátja az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos munkajogi
feladatokat.

h)

ellátja a civil és egyházi szervezetek száméra kiírt pályázat előkészítésével, lebonyolításával
kapcsolatos feladatokat.

28. A Jegyzői Irodán belül működő Üzemeltetési és Informatikai Csoport főbb feladatai:
a)

üzemelteti a Budavári Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerét, belső weblapjait,

b)

üzemelteti a Képviselő-testület munkájához szükséges szavazási és ügyviteli rendszert,

c)

biztosítja az informatikai adatok biztonságához szükséges tárolókapacitást,

d)

ellátja a Budavári Polgármesteri Hivatal telekommunikációs rendszerének a háttértámogatását, a
telefonközpont üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,

e)

közreműködik a Budavári Polgármesteri Hivatal vezetőjének informatikai biztonsági feladatainak
végrehajtásában,

f)

ellátja a választási feladatok informatika támogatását,

g)

informatikai támogatást nyújt a Polgármesteri Hivatal munkatársainak,

h)

ellátja a Budavári Polgármesteri Hivatal épületének üzemeltetésével kapcsolatos

feladatokat,

gondnoksági feladatokat lát el,
i)

beszerzi a Budavári Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges eszközöket, biztosítja az
eszközök szállítását,

j)

ellátja a hivatali tűz-, munka- és balesetvédelmi feladatokat;

k)

ellátja a Budavári Polgármesteri Hivatal gépjárművei üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,

l)

biztosítja a Budavári Polgármesteri Hivatalon belüli ügyiratok szervezeti egységek közötti
mozgatását.

29

A Jegyzői Irodán belül működő Iratkezelési Csoport főbb feladatai:

a)

ellátja a központi iratkezelési (nyilvántartási, irattári) feladatokat,

b)

összehangolja a Hivatal egyes szervezeti egységeinél történő iratkezelési tevékenységet,

c)

vezeti a hivatali hitelesítő eszközök nyilvántartását,

d)

ellátja a hivatalos iratokat érintő másolatkészítéssel kapcsolatos nyilvántartás-vezetési és
koordinációs feladatokat,

e)

előkészíti a hatósági statisztikai adatszolgáltatásokat,

f)

ellátja a hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódó feladatokat.

30. Az Adóiroda főbb feladatai:
a)

előkészíti a helyi adók megállapításával, kivetésével összefüggő döntéseket,

b)

ellátja a központi és helyi adók, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával,
behajtásával kapcsolatos feladatokat,

c)

ellátja az adó-és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatokat,

d)

egyéb adóhatósági feladatok lát el.

31. A Főépítészi Iroda főbb feladatai:
a)

ellátja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatosan a kerület fejlesztési irányát
meghatározó feladatok döntés-előkészítését, a rendezési tervek készítésének irányítását,

b)

az Állami Főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az
illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek összhangjának
kialakításét,

c)

szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és
építészeti arculatának alakítását,

d)

részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó területi
és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,

e)

vezeti és szervezi a helyi önkormányzati tervtanácsot,

f)

közreműködik a települési önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában,

g)

előkészíti a Polgármester döntéseit a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezés!
eljárásokban,

h)

ellátja a helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatokat,

i)

véleményezi a parkolómegváltással kapcsolatos eljárásokat.

32. A Gazdasági Irodán belül működő Költségvetési Csoport főbb feladatai:
a)

előkészíti és végrehajtja az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos döntéseket,

b)

elkészíti a költségvetési koncepciót,

c)

előzetes költségvetési javaslatot készít,

d)

összeállítja a költségvetési rendelettervezetet, a költségvetési rendelet módosítását,

e)

elkészíti a költségvetési beszámolót,

f)

biztosítja a Budavári Polgármesteri Hivatal üzemeltetési, fenntartási és működési

feltételeinek

pénzügyi fedezetét,
g)

végrehajtja a kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat,

h)

nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat,

i)

előkészíti és átvezeti az előirányzat-módosításokat.

33. A Gazdasági Irodán belül működő Számviteli Csoport főbb feladatai:
a)

működteti az Önkormányzat által fenntartott intézmények állami feladatalapú támogatási
rendszerét az intézményi adatszolgáltatások és az ellenőrzési megállapítások alapján,

b)

ellátja a nemzetiségi önkormányzatok könyvviteli és adatszolgáltatási feladatait,

c)

koordinálja az Önkormányzat hivatala és intézményei pénzügyi folyamatait,

d)

ellátja a vagyonnyilvántartással összefüggő feladatokat,

e)

gondoskodik a költségvetés végrehajtásának könyvviteli elszámolásáról,

f)

figyelemmel kíséri az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek pénzügyi
gazdasági folyamatait, szükség esetén fenntartói intézkedést kezdeményez,

g)

ellátja az európai uniós pályázatok, illetve források felhasználásának elszámolását, ellenőrzését,

h)

bonyolítja a banki és pénztári kifizetéseket,

i)

adatszolgáltatási feladatokat lát el a NAV felé,

j)

ellátja az Önkormányzati vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatokat,

k)

ellenőrzi az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolását.

34. Az Igazgatási Iroda főbb feladatai:
a)

ellátja a kereskedelmi és ipari igazgatással kapcsolatos jegyzői államigazgatási és önkormányzati
hatósági feladatokat,

b)

ellátja a bevásárlóközpontok, hely termelői piacok nyilvántartásával és ellenőrzésével, vásárok és
piacok engedélyeztetésével és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági feladatokat,

c)

ellátja a zenés, táncos rendezvények engedélyeztetésével, ellenőrzésével, nyilvántartásával
kapcsolatos hatósági feladatokat,

d)

a Gazdasági Irodával közösen ellátja a felügyeleti díjak kiszabásával, elszámolásával kapcsolatos
önkormányzati rendeletén alapuló feladatokat,

e)

éves ellenőrzési terveket állít össze a kereskedelmi igazgatási területet valamint a zenés, táncos
rendezvényeket illetően, továbbá- az éjszakai ellenőrzéseket kivéve - az ellenőrzési tervek alapján
lefolytatja az ellenőrzéseket,

f)

állandó kapcsolatot tart a szakhatóságokkal, ellátja az összevont hatósági ellenőrzések
megszervezésével kapcsolatos feladatokat,

g)

birtokvédelmi alap- és végrehajtási eljárásokat folytat le,

h)

az adó- és értékbizonyítványok kiállítása kivételével ellátja a hagyatéki eljárásról szóló törvényben
előírt jegyzői feladatokat,

i)

ellátja a jegyzői hatáskörben állatvédelmi hatósági ügyeket,

j)

önkormányzati helységet érintő eljárásai során együttműködik a Vagyonhasznosítási Irodával.

35. A Közterület-felügyeleti Iroda főbb feladatai:
a)

ellátja a közterület-felügyelet feladatait, végzi a kerékbilincs alkalmazásával járó feladatokat,

b)

ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,

c)

ellátja a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzésével,

megakadályozásával,

megszakításával,

megszüntetésével,

illetve

szankcionálásával kapcsolatos feladatokat,
d)

közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,

e)

közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a
közrend védelmében,

f)

közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,

g)

közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,

h)

közreműködik az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,

i)

ellenőrzi a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatát és
birtoklását,

j)

ellenőrzi a közösségi együttélés szabályainak a betartását, szankcionálja a be nem tartását,

k)

közreműködik a közterület eltérő hasznosításával kapcsolatos feladatokban (konténerek
elhelyezésének engedélyezése 5 napot meg nem haladó időtartamban)

l)

ellátja a honvédelmi igazgatással összefüggő teendőket, és polgármesteri rendelkezés szerint
egyes katasztrófavédelmi feladatokat,

m) végrehajtja a közbiztonsági referensi feladatokat, polgármesteri megbízás alapján.

36. Az Ügyfélszolgálati Iroda főbb feladatai:
a)
b)

ellátja a behajtási-várakozási, várakozási hozzájárulások kiadásával, visszavonásával kapcsolatos
feladatokat,
gondoskodik a hivatali ügyfélszolgálatok működtetéséről (ezen belül többek között ügyfélfogadást
bonyolít egészségügyi

és szociálpolitikai

igazgatási ügyekben, kezeli

a

hirdetményeket,

nyilvántartásokat vezet, stb.),
c)

biztosítja az ügyfelek tájékoztatását, átveszi a személyesen benyújtott beadványokat,

d)

ellátja az anyakönyvi igazgatási feladatokat,

e)

ellátja népesség-nyilvántartási feladatokat,

f)

vezeti az Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések, panaszok nyilvántartását,

g)

közreműködik az európai parlamenti, az országgyűlési- és az önkormányzati képviselőválasztással,
a népszámlálással, valamint a népszavazással kapcsolatos helyi feladatok ellátásában.

37. A Szociális és Intézménytámogatási Iroda főbb feladatai:
a)

előkészíti az önkormányzati szociális szolgáltatás tervezési és a Helyi Esélyegyenlőségi Program
koncepcióját, valamint a támogatások, kedvezmények, segélyek útján működteti az azt
megvalósító rendszert,

b)

előkészíti a döntéseket a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a Népjóléti
Oktatási Kulturális és Sport Bizottság, a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe utalt
hatósági és nem hatósági ügyekben, továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó egészségügyi igazgatási
ügyekben,

c)

ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban szabályozott,
jegyzői hatáskörbe tartozó preventív gyermekvédelmi feladatokat, együttműködve a gyermekjóléti
szolgálattal,

d)

ellátja az oktatási- művelődési és sport intézmények működésével összefüggésben a tanügyigazgatási, művelődési, sport-igazgatási feladatokat,

e)

koordinálja az Önkormányzat köznevelési-, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és

sport

intézményeinek tevékenységét,
f)

előkészíti a döntéseket a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a bizottság, a
polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt közoktatási, művelődési és sport ügyekben
továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó tanügy-igazgatási ügyekben,

g) ellátja az ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatásával, a helyi támogatási ügyek

intézésével

kapcsolatos feladatokat,
h)

ellátja a családvédelmi koordinációs feladatok előkészítését,

i)

ellátja a helyi szociálpolitikai kerekasztal és a KEF, idősügyi tanács működésével kapcsolatos
feladatokat,

j)

ellátja a Bursa, Hungarika ösztöndíjpályázattal kapcsolatos előkészítési és végrehajtási feladatokat,

k)

ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő táborokban a nyári táboroztatással kapcsolatos
szervezési feladatokat,

l)

szakmai tájékoztatást nyújt az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról és
szolgáltatásokról.

38. A Vagyonhasznosítási Iroda főbb feladatai:
a)

b)

c)

előkészíti és végrehajtja az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon hasznosításával
kapcsolatos tulajdonosi döntéseket, ellátja a pályázati eljárások bonyolításéval kapcsolatos
feladatokat,
ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások- és helyiségek hasznosításának, bérbeadásának,
értékesítésének előkészítésével, és a döntések végrehajtásával összefüggő feladatokat, előkészíti
a bérbeadói hozzájárulásokat,
lebonyolítja a szociális jövedelmi és vagyoni helyzet alapján történő lakáspályázatokat, előkészíti a
döntéseket,

d)

lebonyolítja az épületek (főként társasházak) felújítására vonatkozó pályázatokat (vissza nem
térítendő támogatás, felújítási célú hitelfelvételi és rendkívüli vis maior pályázatok),

e)

ellátja a külföldiek ingatlanszerzésével, lakásvásárlásával kapcsolatos feladatokat,

f)

együttműködik a településképi véleményezési, bejelentési, kötelezési eljárásokban,

g)

előkészíti az önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építési munkához szükséges tulajdonosi
hozzájárulásokat,

h)

ellátja

az

Önkormányzat

tulajdonában

álló

ingatlanokat

érintő

telekalakítással,

telek

határrendezéssel kapcsolatos feladatokat,
i)

ellátja az Önkormányzat ingatlanvásárlással kapcsolatos feladatait,

j)

ellátja az Önkormányzatot megillető, jogszabályon vagy szerződésen (társasházi alapító okiraton)

k)

alapuló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos feladatokat,
véleményezi az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői által kötni szándékozott tartási
szerződéseket,

l)

lefolytatja a parkolómegváltással kapcsolatos eljárásokat.

39. A Városüzemeltetési és Beruházási Iroda főbb feladatai:
a)

ellátja az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban az előkészítési (tervezés, hatósági
egyeztetések engedélyezések, költségbecslések, beszerzési, közbeszerzési, anyagok összeállítása,
szerződések) teljes körű műszaki bonyolítási feladatait (szerződések, hatósági egyeztetések és
koordinálás), valamint végrehajtja a műszaki ellenőrzési feladatokat, és elszámolásokat,
dokumentálja a beruházásokat,

b)

ellátja a közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatali belső koordinációt, folyamatosan kapcsolatot tart
a közbeszerzési eljárásokat bonyolító külső szervezettel, elkészíti és karbantartja a közbeszerzési
tervet,

ellátja

az eljárásokkal

kapcsolatos adminisztrációs feladatokat,

és

közzéteszi

a

dokumentumokat az Önkormányzat honlapján,
c)

ellátja a pályázatfigyeléssel, pályázatok beadásának előkészítésével, koordináláséval kapcsolatos
feladatokat, beleértve a bizottsági, testületi előterjesztések előkészítését, szakértők megbízását,
tervek készíttetését,

d)

vezeti

a

nyertes

pályázatok

támogatási

szerződésének

nyilvántartását,

benyújtja

a

változásbejelentési kérelmeket, figyeli a határidőket,
e)

a fenntartási időszakban ellátja a pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat,

f)

ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási, hatósági és
egyéb járulékos feladatokat (fakivágás, fapótlás, zajjal kapcsolatos feladatok),

g)

ellátja a városüzemeltetéshez kapcsolódó valamennyi feladatot, így különösen:
1.

az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak, közterületi támfalak, várfalak, parkok,
és egyéb műszaki létesítmények fenntartásának, felújításának előkészítését, bonyolítását,
ellenőrzését,

2.

a Budavári Játszótérüzemeltető Kft.-vel való kapcsolattartást, az Önkormányzat tulajdonában
lévő játszóterek, kutyafuttatók kezelését, zöldterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok
koordinálását,

3.

a Halászbástya és a várfalak és vár barlangok folyamatos ellenőrzése, kezelési, fenntartási
munkálatainak előkészítését, karbantartási munkák elvégeztetését, hatósági és veszély
elhárítási feladatok koordinálását,

4.

a köztisztasági feladatok bonyolítását, koordinálását, hatósági kapcsolattartást,

5.

a köz- és díszkivilágítási

munkák előkészítését, tervezését, bonyolítását, ellenőrzését,

koordinálását,
6.

graffiti mentesítési feladatok megszervezését, folyamatos ellenőrzését,

7.

a közterületek hasznosításával kapcsolatos hatósági feladatokat,

8.

a közútkezelői hatáskörben hozott polgármesteri döntések előkészítését, burkolt felületek
állapotának ellenőrzését (különösen: utak, járdák, kiemelt szegélyek, lépcsők, korlátok), ezzel
kapcsolatos bejelentések, észrevételek kezelését, a szükséges intézkedések meghozatalát,

9.

burkolatbontások,

üzemzavaros

bontások

ellenőrzését,

szükség

esetén

a

műszaki

előírásoknak megfelelő helyreállításra kötelezést,
10. úttartozékok állapotának ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos bejelentések, észrevételek
kezelését és a szükséges intézkedések megtételét, ellenőrzését, karbantartását, felújítását,
11. közlekedéssel, forgalomtechnikával kapcsolatos problémák megoldásának kezdeményezését
az illetékes hatóság, kezelő, üzemeltető felé, ezen eljárásokban való részvételt,
12. utcabútorok

behajtási

engedélyek

kiadásának

véleményezését

a

Budapest

Közút

(Teherforgalmi Részleg) felé a TOBI online felületen keresztül, elsődlegesen a Budai Vár védett
övezet területén.
h)

vezeti a közműnyilvántartást,

i)

teljesíti az iroda jelentési kötelezettségeivel járó statisztikai adatszolgáltatásokat,

j)

érvényesíti

és

szempontokat

megjeleníti
stratégiákban,

a

környezetvédelmi,
akciótervekben,

fenntarthatósági,
pályázatokban,

energiahatékonysági
együttműködésekben,

kommunikációban, szemléletformáló kiadványokban,
k)

előkészíti az energiahatékonysági pályázatokat.

IV. A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete

40. A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezeti feladatait a Gazdasági Iroda látja el. A
Gazdasági Iroda vezetője felelős a gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok elkészítéséért,
aktualizálásáért.
41 - A Gazdasági Iroda vezetője látja el a gazdasági vezetői feladatokat. A gazdasági vezető közvetlenül
irányítja a Számviteli Csoportot. Helyettesítéséta Költségvetési Csoportvezetője látja el.

42. A Budavári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv éves költségvetés alapján gazdálkodik
és készíti el beszámolóját. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok teljesítésének
kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A
Budavári Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain belül - beleértve a
létszámkeretet is - köteles gazdálkodni.
43. A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és az alábbi költségvetési szervek vonatkozáséban látja el a gazdasági szervezet
feladatait:
a)

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,

b)

közigazgatási szerződés alapján a Budapest I. kerületben működő nemzetiségi önkormányzat.

44. A gazdálkodás feltétel- és követelményrendszerét a gazdasági szervezet ügyrendjében - és a
gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokban, a belső kontrollrendszer követelményeire
figyelemmel - kell rögzíteni. A gazdasági szervezet folyamat- és kapcsolatrendszerét a gazdasági
szervezet ügyrendje, a belső ellenőrzés szabályozása tartalmazzák.
45. A Gazdasági Iroda munkaköreihez tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásénak
módját és a felelősségi szabályokat a Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos kötelezettségvállalás,
ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló szabályzat (Gazdálkodási Szabályzat)
tartalmazza. A helyettesítés rendjét az ügyrend, valamint a munkaköri leírások tartalmazzák.

V. A Budavári Polgármesteri Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt
alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek

46. A Budavári Polgármesteri Hivatal főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:
841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

47. A Budavári Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
011130

016020
031030
013350
016080
032060
041110

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám-és jövedéki igazolás
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Közterület rendjének fenntartása
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása

041233
045160
045170
047320

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

011220
016010

051020
062010
064010
066010
066020
082030
082063
082064
082070
082091
082092
083030
086020
086030
091120
101144
104012
104030
106020
107013
107015
107080

Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése,
szállítása, átrakása
Településfejlesztés igazgatása
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb kiadói tevékenység
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni
gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Hajléktalanok nappali ellátása
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

VI. Egyes feladatkörök, hatáskörök, felelősségi- és helyettesítési rend, a működés szabályai

48. A Budavári Polgármesteri Hivatal a jegyzői és polgármesteri hatáskörök gyakorlását, valamint a
kapcsolódó

feladatok végrehajtását a

2.

melléklet

szerint

meghatározott munkakörök

kialakításával és betöltésével biztosítja. A munkaköröket betöltő köztisztviselőkre vonatkozó
felelősségi szabályok a konkrét munkaköri leírásokban kerülnek rögzítésre, - a munkakörökhöz
tartozó feladatok, a helyettesítési szabályok, a képesítési feltételek, a közvetlen irányítás
meghatározásával együtt.
49. A szervezeti egység vezetője személyes felelősséggel irányítja és ellenőrzi az általa vezetett
szervezeti egység munkáját, biztosítja az ügyek elintézésének szakszerűségét. Felelősséggel
tartozik a vezetése alatt álló szervezeti egység tevékenységének megszervezéséért, jogszerű
működésének folyamatos biztosításáért.
50. A szervezeti egység vezetője elkészíti az általa vezetett szervezeti egység munkatársainak
munkaköri

leírását,

értékelő

vezetőként

félévente

ellátja

a

munkatársak

teljesítménykövetelményeinek meghatározását és a teljesítmény értékelését.
51. Valamennyi szervezeti egység vezetője:
a)

felelős a Jegyző, illetve a Polgármester által jóváhagyott munkafolyamat- leírások szerinti működés
fenntartásáért,

b)

köteles- a belső szabályzatok és utasítások végrehajtásának biztosításán túl - a hivatalvezetés
folyamatos tájékoztatására valamennyi, a szen/ezeti egységet, illetve a Budavári Polgármesteri
Hivatal működését egyébként érintő változásokról,

c)

köteles - távolléte esetére - a helyettesítéssel megbízott köztisztviselő számára a szükséges
információt biztosítani, a zökkenőmentes helyettesítés megoldása érdekében,

d)

előkészíti és elkészíti az iroda szakmai feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek, bizottsági
és testületi előterjesztések tervezetét,

e)

gondoskodik a Képviselő-testület rendeletéinek, határozatainak, illetve a bizottságok döntéseinek
végrehajtásáról, az intézményeket érintő döntésekkel kapcsolatos feladatok meghatározásáról és
számonkéréséről, a testületi döntések végrehajtásról szóló jelentés megtételéről,

f)

a Jegyző, illetve a Polgármester normatív utasítása alapján kiadmányozza a döntéseket,

g)

részt vesz a Képviselő-testület, illetve bizottságainak ülésein, a szervezeti egység tevékenységi
körét érintő napirendi pontok tárgyalásán,

h)

önkormányzati ügyekben tájékoztatást, illetve választ készít elő az azt kérő, illetőleg az intézkedést
kezdeményező polgárok, illetve nem természetes személyek részére,

i)

előkészíti és aktualizálja a szervezeti egység feladatkörébe tartozó szabályzatokat.

52. Az ügyintézők feladata az államigazgatási hatósági ügyek, valamint az önkormányzati ügyek
döntésre való szakszerű előkészítése, az érdemi döntések - határozatok - végrehajtása, valamint
a munkaköri leírásukban meghatározott, az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok
szakszerű és jogszerű ellátása.
53. Az ügykezelők adminisztrációs, iratkezelési és egyéb technikai feladatot látnak el.
54. A fizikai dolgozók a telefon-központ kezelését és a gépkocsivezetői, gondnoki, kézbesítési
feladatokat látják el.
55. A Budavári Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelését vegyes rendszerben látja el. Az ügyiratkezelési
szabályait külön jegyzői utasítás tartalmazza, mely meghatározza az ügyiratok iktatására használt
elektronikus iktatóprogramot.
56. A Budavári

Polgármesteri

Hivatal

hitelesítő eszközei használatának, valamint a

hiteles

másolatkészítésre vonatkozó szabályokat külön jegyzői utasítás tartalmazza.

VII. Belső ellenőrzési rendszer

57.1. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek
célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az
ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és
módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső
kontrollrendszerének hatékonyságát.
57.2. A Budavári Polgármesteri Hivatal tekintetében a belső ellenőrzési feladatokat külső szakértő látja
el. A belső ellenőrzés a vezetői ellenőrzés része, célja, hogy bizonyosságot adjon a Jegyző részére

a Budavári Polgármesteri Hivatalban működtetett pénzügyi, irányítási és kontrollrendszerek
megfelelőségét illetően. Jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatos részletes szabályokat a
vonatkozó kormányrendelet és a Budavári Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve
részletesen rögzíti.
57.3. A belső ellenőr fő feladata a Budavári Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai
tervezésének, felhasználásának, elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való
gazdálkodásnak az ellenőrzése.
57.4. A belső ellenőr az éves ellenőrzési tervben rögzítettek szerint végzi az ellenőrzési tevékenységét.
57.5. A belső ellenőr az éves terv elkészítése során önállóan jár el a vonatkozó kormányrendelet és az
irányító szerv iránymutatása szerint.
57.6. Az éves belső ellenőrzési tervet és a belső ellenőrzésről szóló éve beszámolót a képviselő-testület
fogadja el.

Vili. Integrált kockázatkezelési rendszer

58.1. Az államháztartási kontrollok célja a Budavári Polgármesteri Hivatal pénzeszközeivel és a nemzeti
vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a
beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása.
58.2. A Budavári Polgármesteri Hivatal belső pénzügyi ellenőrzési rendszere magában foglalja a
folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, valamint belső ellenőrzési
tevékenységet.
58.3. A pénzügyi-gazdasági folyamatokba épített előzetes és utólagos ellenőrzésekről, valamint az
ellenőrzési nyomvonalról, továbbá a Budavári Polgármesteri Hivatal kockázatértékelési
rendszerének működtetéséről külön szabályzat rendelkezik.
58.4. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat,
melyek biztosítják, hogy
a) a Budavári Polgármesteri Hivatal valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a
szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság,
hatékonyság és
eredményesség követelményeivel,
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre,
rendeltetésellenes felhasználásra,
c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv
működésével kapcsolatosan, és
d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok
végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.
58.5. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerhez kapcsolódóan - a
Budavári Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatokban meghatározott
módon -, az abban meghatározott személyeknek kell működtetni a folyamatba épített előzetes
utólagos és vezetői ellenőrzéseket.

IX. A munkáltatói jogkörök gyakorlása

59.

A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó részletes szabályozást a hatályos jogszabályok, a
köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendelet és a jegyzői utasítással megállapított Közszolgálati
Szabályzat tartalmazza.

X. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök

60. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi GUI. törvény 3. § alapján a
Budavári Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői
munkakörök az alábbiak:

61. Évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni:
a)

jegyző,

b)

aljegyző,

c)

kabinetvezető,

d)

gazdasági irodavezető,

e)

költségvetési csoportvezető,

f)

főépítész,

g)

beruházási és városüzemeltetési irodavezető,

h)

közbeszerzési referens,

i)

beruházási ügyintéző,

j)

beszerzési ügyintéző

k)

városüzemetetési ügyintéző.

62. Kétévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni:
a)

jogtanácsos,

b)

jogi referens,

c)

informatikai csoportvezető,

d)

közterület-felügyeleti irodavezető,

e)

közterület-hasznosítási ügyintéző,

f)

igazgatási irodavezető,

g)

adóügyi irodavezető,

h)

adóügyi ügyintéző,

i)

szociális és Intézménytámogatási irodavezető,

j)

pénzügyi ügyintéző,

k)

költségvetési ügyintéző,

l)

könyvelő,

m)

vagyonhasznosítási irodavezető,

n)

vagyonhasznosítási referens,

o)

vagyonhasznosítási jogász,

p) közterület-felügyelő,
q) civil kapcsolatok referens,
r) beszerzési-közbeszerzési ügyintéző.
63. Ötévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni:
a) településképi ügyintéző,

b) településrendezési ügyintéző,
c) hagyatéki ügyintéző,
d) igazgatási ügyintéző,
e) környezetvédelmi referens,
f) szociálpolitikai ügyintéző,
g) intézményi referens.

XI. A Budavári Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje

64. A Budavári Polgármesteri Hivatal általános munka- és ügyfélfogadási rendjét a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019.
(XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete határozza meg.

65. A Budavári Polgármesteri Hivatal a Kapisztrán tér 1. és Attila út 65. szám alatti ügyfélszolgálati
irodái útján biztosítja az általános ügyfélfogadást.

66. A Közterület-felügyeleti Iroda az Attila út 107. szám alatti ügyfélszolgálati iroda útján biztosítja a
közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyfélfogadást.

67. Az általános munkarendtől eltérően a Közterület-felügyeleti Iroda munkarendje eltérő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

8.00 - 24.00
8.00 - 24.00
8.00 - 24.00
8.00 - 24.00
8.00 - 24.00
8.00-20.00
8.00-20.00

68. A közterület-felügyelők egyéni munkabeosztását a Közterület-felügyeleti Iroda vezetője határozza
meg.

XI ./A
Fenntarthatósági rendelkezések
68/A. A Budavári Polgármesteri Hivatal elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett. Fenntarthatónak
tekinthető az a fejlődés, amely a jövő generációk érdekeinek és életminőségének védelmét szem
előtt tartva tekintettel van a humán-, a társadalmi-, a természeti- és a gazdasági erőforrások
megőrzésére. Fenntarthatóság szempontjából négy alapvető erőforrás határozható meg: az
emberi (humán), a társadalmi, a természeti és a gazdasági. A Budavári Polgármesteri Hivatal

működése során elkötelezettséget vállal a fenntarthatósági szempontok figyelembevételére
költséghatékony és környezettudatos működése érdekében. Törekszik a környezeti erőforrások
felhasználásának

csökkentésére,

eszközbeszerzései,

munkafolyamatai

kialakítása

során

lehetőség szerint mérlegeli a fenntarthatóság szempontjait. Ellenőrzési és gazdálkodási
tevékenységébe egyre inkább beépíti a fenntarthatóság elemeit. Ennek keretében előnyben
részesíti a környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékeket, célul tűzi ki az energia és
vízfelhasználás, valamint a hulladékkibocsátás csökkentését, előnyben részesíti a szelektív
hulladékgyűjtést. Beszerzései során arra törekszik, hogy előnyben részesítse a környezetvédelmi
szempontból kedvezőbb termékeket. Előnyben részesíti a tömegközlekedést a gépkocsi
használattal szemben, valamint a videokonferenciákat, az online kommunikációs lehetőségeket.

XII. Záró rendelkezések

69. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2022. február 25-én lép hatályba, egyidejűleg a 87/ 2021.
(IX. 30.) önkormányzati határozat hatályát veszti.

Budapest, 2022.

1. melléklet a Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához

2. számú melléklet
Munkakörök jegyzéke

Szervezeti egység

Munkakör

Polgármesteri Kabinet

kabinetvezető (önkormányzati tanácsadó)
sajtófőnök (önkormányzati tanácsadó)
közpolitikái
koordinátor
(önkormányzati
tanácsadó)
képviselő-testületi referens
civil kapcsolatok referens
protokoll referens
alpolgármesteri asszisztens
művelődési referens
Polgármesteri Titkárság
titkárságvezető
titkárnő
Jegyzői Iroda

Jegyző
aljegyző
Jegyzői titkárság
titkársági asszisztens
Jogi Csoport
jogtanácsos
jogi referens
humánpolitikai referens
Iratkezelési Csoport
iratkezelési csoportvezető
iktató, irattáros
iktató ügykezelő
Szervezési Csoport
csoportvezető
testületi ügyintéző
önkormányzati és esélyegyenlőségi referens
Üzemeltetési és Informatikai Csoport
csoportvezető, rendszergazda
informatikus
beszerzési ügyintéző
gépkocsivezető, gondnok
általános karbantartó
telefonközpont kezelő
Adóiroda
irodavezető
adóügyi ügyintéző

Főépítészi Iroda
Főépítész
településképi ügyintéző
településrendezési ügyintéző
Gazdasági Iroda
irodavezető
Számviteli Csoport
könyvelő
pénzügyi ügyintéző
tárgyieszköz nyilvántartó
Költségvetési Csoport
csoportvezető
költségvetési ügyintéző
Igazgatási Iroda
irodavezető
igazgatási ügyintéző
hagyatéki ügyintéző
Közterület-felügyeleti Iroda
irodavezető
közterület-felügyelő
térfigyelő operátor
közterületfelügyeleti ügyintéző
Szociális és Intézménytámogatási Iroda
irodavezető
szociálpolitikai ügyitéző
intézményi referens
adminisztrátor
Ügyfélszolgálati Iroda
irodavezető
ügyfélszolgálati ügyintéző
anyakönyvvezető
Vagyonhasznosítási Iroda
irodavezető
vagyonhasznosítási ügyintéző
vagyonhasznosítási jogász
vagyonhasznosítási referens
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
irodavezető
közterület hasznosítási ügyintéző
városüzemeltetési ügyintéző
beruházási ügyintéző
városgazda
beszerzési-közbeszerzési ügyintéző
környezetvédelmi referens
segéd kerületi gondnok
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Hónap/nap
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X

X

X

X
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3

X

X

Május
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X

Február
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X
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30/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat melléklete
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
_________ _______ _______________ ALAPÍTÓ OKIRATA
Az Alapító 2022. február 24. napján kelt alapítói határozatai szerint módosított szövegével egységes szerkezetbe
foglalva. A változások vastagított dőlt betűvel]eIezve.
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
A Társaság székhelye:

1013 Budapest, Krisztina tér 1.

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

Telephely
megnevezése

cím

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.

Raktér

1013 Budapest,
Döbrentei u. 9.
1015 Budapest,
Iskola u. 28.
1016 Budapest,
Krisztina krt. 83-85.
1015 Budapest,
Batthyány 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.

1

2

4) A Társaság alapítója
A Társaság alapítója:
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat
törzskönyvi azonosító szám: 735649
KSH statisztikai számjel: 15735643-8411 -321 -01
adószám: 15735643-2-41
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviseletre jogosult: Váradiné Naszály! Márta polgármester (anyja születési neve:
,
, ^
, adószáma:
')

, lakcím:

5) A Társaság tevékenységi köre
9004'08
1812 '08
1813 '08
1820 '08
4761 '08
4762 '08

Művészeti létesítmények működtetése - Főtevékenység
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Egyéb sokszorosítás
Könyv kiskereskedelem
Újság, papaíráru kiskereskedelme

4763 '08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4765 '08 Játék kiskereskedelme
4778 '08 Egyéb m.n.s, új áru kiskereskedelme
4781 '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 Folyóirat, 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 Médireklám
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 irodai 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
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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
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
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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.
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, 2021. július 15. napjától határozatlan időtartamra Ari
Zsófiát (születési helye és ideje:
~
., anyja születési neve: Kónya Márta, lakcíml 118
Budapest, Törökugrató utca 20.111/11.). Ügyvezető e tisztségét munkaviszony keretében látja el.
14) Felügyelőbizottság
Az alapító a társaság ügyeinek, gazdasági tevékenységének folyamatos ellenőrzésére 3 tagú felügyelőbizottságot
hozott létre. A felügyelő bizottság tagjai
Dr. Sándor Rétemé (anyja születési neve: Fülöp Ilona Mária, lakcíme: 1014 Budapest, Úri utca 38. 2. em. 8a.,
adóazonosító jele:
),
Mendreczky Károly Róbert (anyja születési neve: Stéger Judit, lakcím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 60. 2. em.
18a., adóazonosító jele:
),
Völgyi Péter (anyja születési neve: Kovács Mária, lakcím: 1071 Budapest, Dózsa György út 14. 2. em. 22a.,
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adóazonosító jele:

),

Az alapító által megválasztott felügyelőbizottsági tagok végzik az ügyvezetés által irányított gazdasági tevékenység
ellenőrzését. A Felügyelőbízottságfőbb tevékenységi köre:
• a Társaság gazdasági tevékenységével összefüggő iratok ellenőrzése,
•

indokolt esetben jelentés kérése és értékelése, esetleg 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 Felügyelőbizottség 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.

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 Társaságnak2022. február 24-tő!.................... -ig terjedő időszakra kijelölt könyvvizsgálója:

Adószám:.................
Cím:................
anya leánykori neve:................
Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám:..................
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, jogosulta cégbíróságot értesíteni.
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Id. a 2022. február 24. napján kelt alapítói határozatot
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;
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. február 24.
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviseletre jogosult: Váradiné Naszály! Márta polgármester
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EHenjegyzem
Budapest
2022. február 24.

Dr. Jancsár György ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36062174
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31/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat melléklete

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve
A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan gazdasági társaság, amely ingatlanok
hasznosításával foglalkozik. Fő tevékenységeként magánszemélyektől használatba vett
ingatlanokat ad tovább bérbe a kerületben közalkalmazottként dolgozók részére. (Az üzleti terv
végén, az 1. és 2. számú Mellékletekben látható a tulajdonosokkal történő egyeztetés, illetve
a szerződéskötési folyamat tapasztalatokon alapuló menetrendje.) A Lakásügynökség a jelen
üzleti terv szerint 2022. év végére 29 db lakás hasznosításával számol.

A lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az elérhető, biztonságos és megfizethető
lakásállományt növeli, de a lakásbérleti piac átláthatatlanságán is segíthet. Csökkenti az
ingatlantulajdonosok motivációját arra, hogy a lakásaikat üresen tartsák. A Budavári
Lakásügynökség elsődleges bérlői célcsoportjának a kerületben dolgozó közalkalmazottakat
és azok családtagjait tekinti.
Érdemes ugyanakkor már most említést tenni arról az örvendetes fejleményről, hogy - többek
között az I. kerületben bevezetett lakásügynökségi modell tapasztalataira alapozva - a 2022.
év folyamán várhatóan elindul a Fővárosi Lakásügynökség és ennek kapcsán kialakításra kerül
majd a főváros és az egyes kerületek lakásügynökségei közötti együttműködés terve. Ezt a
koncepciót a kidolgozás után a Budavári Lakásügynökség természetesen a Budavári
Önkormányzat, mint tulajdonos elé fogja terjeszteni jóváhagyásra - függetlenül attól, hogy
annak lesz-e kihatása a jelen üzleti terv teljesülésére, vagy sem.

Jelen terv célja a Budavári Lakásügynökség első teljes, 2022. január 1.-től 2022. december
31.-ig tartó üzleti évének költségkimutatás-összegzése.

A) Az alaptevékenység tervezett bevételei és kiadásai
Tekintettel arra, hogy a Lakásügynökség a magánlakások hasznosításakor a piaci bérleti díjból
kapott (a tervek szerint átlagosan 25% körüli) kedvezményt teljes egészében érvényesíti a
lakások bérbeadásakor a bérlők felé, így az alaptevékenységéből tervezhető módon nem
keletkezik eredménye. Amennyiben valamely lakásra vonatkozó hasznosítási szerződésben a
tervezettnél lényegesen kedvezőbb hasznosítási díjat sikerül elfogadtatni a tulajdonossal, úgy
az esetlegesen fennmaradó nyereséget a Lakásügynökség visszaforgatja a Felújítási Alapba,
vagy a Garancia-alapba. Mindez megfelel a Lakásügynökség nonprofit gazdasági társasági
formában történő működésének.

B) Kiadások
I.

Egyszeri kiadások

1. Beruházási költségek
Ezek a kiadások a Lakásügynökség 2022. márciusára tervezett, 2 fős létszámbővítésekor
felmerülő költségek, és az alábbi táblázatban tételes bontásban megtalálhatóak:

Beruházás egyszeri
kiadások

Bútorok (asztalok, székek,
iratrendezők - 2 fő + tárgyaló)

600 000 Ft

600 000 Ft

Számítógép (2 db)

600 000 Ft

600 000 Ft

Konyhai alapeszközök

100 000 Ft

100 000 Ft

Mobiltelefon-készülék
(2 db)

200 000 Ft

200 000 Ft

Előre nem látható kiadások

400 000 Ft

400 000 Ft

Kategória összesen

1 900 000 Ft

A bútorok, a számítógép és a telefonkészülékek költsége a piaci árak alapján számolt átlagárak
figyelembe vételével került kiszámításra 2 fő irodai dolgozó számára, valamint a
tárgyalóhelyiség berendezéseként.

2. Alapok feltöltése
2022. évre:
Felújítási Alap:

12 000 000 Ft.

Garancia-alap:

3 000 000 Ft.

Alapok összesen:

15 000 000 Ft.

Esedékesséa
2022. március 15.
Felújítási Alap:

8 000 000 Ft.

Garancia-alap:

2 000 000 Ft.

2022. szeptember 15.
Felújítási Alap:

4 000 000 Ft.

Garancia-alap:

1 000 000 Ft.

Az esetleges felújítási igények alapján fennálló, valamint a szintén csak eshetőlegesen
felmerülő, a bérleti díj elmaradásával, illetve a közüzemi díjak meg nem fizetésével összefüggő
költségek fedezetéhez szükséges Felújítási Alap, illetve Garancia-alap a Lakásügynökség
indulásakor (a cégbejegyzést követően) jött létre 4 millió, illetve 1 millió forint összegű források
felhasználásával. A 2022. évben az alapokban elkülönített pénzeszközöket a hasznosított
lakások számának tervezett növekedése miatt kell növelni, ennek ütemezését célszerű a
lakásszám-növekedéshez igazítani. Jelen tervezet a 2022. évben évi két alkalommal történő,
egyenlő összegű feltöltéssel számol az alapok vonatkozásában, március és szeptember
hónapban.
Továbbra is érdemes hangsúlyozni, hogy egyik alap igénybevétele sem szükségszerű. A
Felújítási Alap terhére történő kifizetések csak a felújítandó lakásokban elvégzett, a lakhatás
alapfeltételeinek megteremtésére irányuló munkálatok finanszírozását szolgálják - azaz, ha a
rendszerbe kerülő lakások nem igényelnek felújítást, akkor a Felújítási Alap érintetlen marad.
Hasonló elv érvényesül a Garancia-alap esetében is, tehát ha a Lakásügynökség által
hasznosításra átvett, majd bérbe adott lakások bérlői szerződésszerűen járnak el a bérleti díj,
és a közüzemi díjak rendezésénél, akkor a Garancia-alap nem kerül megterhelésre.
Emellett azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha kifizetés is történik bármelyik alap terhére,
úgy legkésőbb középtávon (azaz 2-3 éven belül) az így kifizetésre kerülő összegek valamilyen
formában visszakerülnek a Lakásügynökséghez. A Felújítási Alap esetén a lakástulajdonossal
kötött megállapodás alapján kap a Lakásügynökség további kedvezményt a hasznosítás
díjából, a Garancia-alap esetében pedig a Lakásügynökség igénybe veszi a rendelkezésére
álló jogi eszközöket a bérlő által meg nem fizetett díjak, esetleg kártérítési összegek
behajtására.
Az alapok szerepe tehát elsősorban a hirtelen fellépő forrásigény kielégítése, de ezek
visszapótlása egyfelől szerződéses formában, másfelől követelés-behajtás formájában elvileg
(az adós bérlő jelenlegi és jövőbeni hozzáférhető jövedelmének, illetve vagyonának mértéke
által meghatározott korlátok között) teljes mértékben biztosított.
Mindez együttesen azt jelenti, hogy a létrehozott alapokba fektetett források hosszú távon
további pótlás nélkül is egyensúlyban maradnak. A 2022. évben sor kerül az alapok végleges
összegű feltöltésére, ezt követően az alapok tekintetében már nem számolunk további
önkormányzati forrás bevonásával.

II.

Rendszeres kiadások

1. Személyi kiadások
A Lakásügynökség 2022. év márciusától a tervek szerint 1 fő ügyvezetővel, valamint 2 fő, heti
20 - 20 órában foglalkoztatott koordinátor munkatárssal fog működni. Emellett a 3 tagú
felügyelőbizottság díjazása is része a Lakásügynökség költségvetésében szereplő személyi
jellegű ráfordításoknak.

Ezek a kiadások havonta felmerülő költségek, és tételes bontásban havonta, illetve 11
hónapra* számolva a következők:
Bruttó

ügyvezető

Személyi
költségek
(bér +
járulékok)

800 000 Ft

1. koordinátor
munkatárs**

250000 Ft

2. koordinátor
munkatárs**

250 000 Ft

FB elnök (220 e bruttó)

220 000 Ft

FB tagok (2 fő, 66 e
bruttó/fő)

66 000 Ft

FB elnök díjnövekmény***
(252 e-220 e)

32 000 Ft

FB tagok (2 fő) díj
növekmény*** (75,6 e 66e = 9,6 e)/fő

9 600 Ft

Kategória összesen

Teljes bér +
járulékok /
hónap

2022. febrdec*

904 000 Ft

9 944 000 Ft

282 500 Ft

2 825 000 Ft

282 500 Ft

2 825 000 Ft

248 600 Ft

2 734 600 Ft

149 160 Ft

1 640 760 Ft

36 160 Ft

433 920 Ft****

21 696 Ft

260 352 Ft****

1 924 616 Ft

20 663 632 Ft

* A januári bérek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerültek
**Márciustúl számolva
***A köztisztviselői alapilletmény, illetve a képviselői illetmény-alap növekedése miatt
****12 hőnapra számítva, mivel az illetmény-növekedés 2022. január l.-re visszamenőleg hatályos

2. Havonta felmerülő irodai költségek 2022. február-december*

Telefon-előfizetés (3 db)***

24 000 Ft

264 000 Ft

Irodaszer

15 000 Ft

165 000 Ft

210 000 Ft

2 310 000 Ft

40 000 Ft

440 000 Ft

50 000 Ft

500 000 Ft

Könyvelés

35 000 Ft

385 000 Ft

Marketing

100 000 Ft

1 100 000 Ft

Bankköltség

25 000 Ft

275 000 Ft

Munkatársak + 3 fb tag
bérszámfejtés

18 000 Ft

198 000 Ft

Egyéb havi kiadások

20 000 Ft

220 000 Ft

527 000 Ft

5 857 000 Ft

Iroda bérleti díj**
Közüzemi számlák (gáz, víz,
csatorna, internet, egyéb)
Irodai kiadások Könyvvizsgálat***

Kategória összesen

*a januári költségek már kifizetésre kerültek az előző évi támogatás terhére
**az önkormányzat felé fizetendő
***2022. márciusától

3. Havonta felmerülő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások
Ezek azok a havonta felmerülő költségek, amelyek - mivel a lakásállomány nagyságához
vannak rendelve, a lakásállomány pedig a kalkuláció szerint havonta fokozatosan növekszik az év elejétől a naptári év végéig minden hónapban növekednek. A Lakásügynökség által
állományba vett magánlakások száma és havi költsége a tervek alapján az alábbiak szerint
alakul 2022-ben:

változás

összes lakás

lakásállomány költségei

január

+1

1

184 000

február

+2

3

314 000

március

+3

6

450 000

április

+3

9

468 000

május

+3

12

486 000

június

+3

15

504 000

július

+2

17

398 000

augusztus

+1

18

286 000

szeptember

+3

21

540 000

október:

+3

24

558 000

november:

+3

27

576 000

december:

+2

29

470 000

29

Összesen:

5 234 000

A Lakásügynökség működésének a hasznosított lakásokhoz kapcsolódó költségei egy lakásra
lebontva, valamint a naptári év végére (a lakások számának hónapról hónapra tervezett
növekedésével számolva) összesen a következők:
Lakás felmérése bérleti díjra
vonatkozó, független értékbecsléssel

18 000 Ft

522 000 Ft*

3 000 Ft

546 000 Ft

50 000*

1 450 000 Ft

Lakások állapot-felmérésének átlagos
havi költsége (lakás, hónap)**

3 000 Ft

546 000 Ft

Ügyvédi díj (szerződés ellenjegyzése*
és átlag havi 2 óra díja***)

50 000 Ft*
+
60 000 Ft***

1 450 000 Ft

Tulajdonosok bérszámfejtés (lakás,
hónap)**

Lakásállományhoz bérlői szerződés záradékainak
közjegyzői okiratba foglalása
kapcsolódó
kiadások

Kategória összesen

+

720 000 Ft
5 234 000 Ft

(lakás*hónap összesen: 182)
*a lakás rendszerbe kerülésekor felmerülő, lakásonkénti egyszeri költség
** a hasznosított lakások havi darabszámait összegezve (lakás'hónap)
*** az ügyvédi dij csak akkor merül fel tényleges költségként, amikor konkrét ügyvédi tevékenység elvégzése
szükséges, tehát NEM átalánydíj

4. Tartalék képzése a 2022. évben felmerülő, a COVID-járvány miatti,
előre nem látható problémák megoldására

Szükségesnek tartunk egyszeri alkalommal elkülöníteni egy, kifejezetten a járványnak a
Lakásügynökséget esetlegesen érintő következményei kezelésében segítséget jelentő
tartalékot.

COVID-tartalék egyszeri elkülönítése:

1 000 000 Ft

Összegzés - A Budavári Lakásügynökség 2022. évi költségvetése

Beruházási kiadások:

1.900.000

Működési kiadások:

31.754.632

Felújítási Alap:

12.000.000

Garancia-alap:

3.000.000

COVID-tartalék:

1.000.000

Összesen:

49.654.632

2022-es költségvetési év
Budavári Önkormányzat költségvetése szempontjából
Budavári Lakásügynökség sor;

millió HUF

átadott vagyon (alaptőke^
éves alapítói hozzájárulás]

3.000.000
49.654.632

működési költség

31.754.632

beruházási költségek

1.900.000

Felújítási Alap

12.000.000

Garancia-alap

3.000.000

1. Melléklet - A lakástulajdonosokkal történő egyeztetés idővonala

Egyeztetési folyamat átlagos
előrehaladása

Hét

2-3

1

4

5

6-9

10-12

13

Folyamatrész megnevezése

Tulajdonos jelentkezik
Megtekintési Időpont egyeztetése
Lakás felmérése értékbecslővel
Ajánlat elkészítése, elküldése
Tulajdonos válaszol az ajánlatra
Egyeztetés a feltételekről
Megállapodás a feltételekben

2. Melléklet - A szerződéskötési folyamat idővonala

Szerződéskötési folyamat
előrehaladása

Nap •é" i

2

3

4

5

6

7

a

9

10

ii

12 13

i*

15 15 17 18 IS 20

ja

22 23 24 25 26 27

28

29 30 31 32 33 34 3S. 36 37 38 39 40

Folyamatrész megnevezése
Előszerződés megkötése a
tulaidonossal
Pályázat kiírása, hirdetés
megjelentetése
Pályázat időtartama

Pályázat lezárása

Mill!

Ml

TI 11 TT

Lehetséges megtekintési időpontok
Előszerződés kötése nyertes
pályázóval
Szerződéskötés tulajdonossal

TE

Lakás átvétele tulajdonostól
Szerződéskötés pályázóval ügyvéd
előtt
Szerződésrészek közjegyzői
záradékba fo-:lalása
Lakás átadása bérlőnek

: IMJTTT
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32/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat melléklete

Támogatási szerződés

amely létrejött

egyrészről:
a 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: Támogató,

másrészről:
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adószám: 27482380-1-41
Bankszámlaszám: HU27-12001008-01793010-00100000
Képviselő: Szerte András ügyvezető
a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testülete ..72022. (II. ...) önkormányzati határozata alapján az alább
részletezett feltételekkel
vissza nem térítendő, működési- és felhalmozási célú pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.
2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ..72022.
(.................) önkormányzati rendeletében meghatározott „Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre" előirányzat terhére

49 654 632 Ft, azaz negyvenkilencmillió-hatszázötvennégyezer-hatszázharminckettő forint összegű
támogatást biztosít,

amelyet a Támogatott Raiffeisen Banknál vezetett HU27-12001008-01793010-00100000 számú
számlaszámára, a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül átutal.
3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás kizárólag a

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (II. ..) önkormányzati
határozatával elfogadott, a Támogatott által a 2022. évre vonatkozó üzleti tervében foglalt célokra
használható fel.
Támogatott az üzleti tervének megfelelően a támogatás összegéből 15 000 000 forintot két Alap: a
Felújítási Alap (12 000 000 forint) és a Garancia Alap (3 000 000 forint) feltöltésére fordít.
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. számú
mellékletében nyilatkozatot tesz.
5. 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.
6. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,
felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
7. A 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. 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 számlapéldényra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
A Garancia Alap és Felújítási Alap esetén e két alap feltöltése a támogatás erre fordítható része
felhasználásának minősül, amelyet Támogatott elkülönített nyilvántartás bemutatásával igazol.
10. 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.
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. A Támogatott az e szerződésben megjelölt támogatást kizárólag a jelen szerződésben rögzített cél
megvalósítására, az itt rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
14. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult,
ha
a.
b.

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

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott
a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
15. 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.
16. 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.
17. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 14. pontban rögzített elállása, valamint a 16.
pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt banki inkasszó
jogával.
18. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint a 20.
pontban meghatározott pénzügyi elszámolás határidejeként megjelölt időpontokig 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 - átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére postai úton kell
megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.
19. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a

Budapest /. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámo/ásához"őmü,
jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (3. számú melléklet), A Támogatott egyidejűleg
tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 2. pontja szerinti összeg tekintetében a jelen szerződés
aláírása és a felhasználási határidő napja közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított
számlák és egyéb számviteli bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

A felhasználás, valamint a pénzügyi elszámolás határideje.
20. A Támogatás jelen szerződés aláírásától 2022. december 31. napjáig használható fel. Támogatott
a Támogatással legkésőbb 2023. február 28. napjáig köteles tételesen és hitelesen elszámolni. Az
Alapokról elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetni, mely naprakészen tartalmazza a
felhasználást és az aktuális egyenleget. Az ebből történő kifizetés ugyanúgy elszámoláshoz kötött. Az
Alapokból felhasznált összeg visszapótlásáról a Kft. köteles gondoskodni az aktuális év elszámolásának
elfogadását követő tárgy évi támogatás összegének terhére. A tárgyév végén az Alapokban megmaradó
maradványösszeg nem kerül automatikusan visszafizetésre az Önkormányzat részére, viszont a
társaság köteles elszámolásában a Garancia Alap és a Felújítási Alap elkülönített kezelését, valamint a
felhasználást tételesen bemutatni.
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 az Áht. szabályai szerint. 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 vállalja, hogy az 1. pontban rögzített cél megvalósítása során annak propagandájában,
kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.
24. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására
megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkéira polgári jog
szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé,
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, 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.
Kelt, Budapest, 2022.________ „...."

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Budavári Lakásügynökség Kft.

Szente András
ügyvezető

Kelt: Budapest, 2022.
Kelt: Budapest, 2022.
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Gazdasági Irodavezető

Budapest, 2022.

Mellékletek:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2.
3.

Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
Áfa-nyilatkozat

4.
5.

Elszámolási lap
Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat

6.

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 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, Szente András, mint a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Eft. (székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. adószám: 27482380-1-41) 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 Budavári Lakásügynökség
Nonprofit Kft. (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 ^301341^55®^®''vagyok a szervezet
Wp^sefet™,

Budapest, 2022. február 7.
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cégszerű aláírás

Szente András, ügyvezető

szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átiilhutó
apátiam, a kottségxtési s^erv, a kotystükt, a bsfyi mkomátiy^al, a nm^tiségi önkoméry^ai, a társulási

e^hd^ijogi s^eruély, az olyan gazdálkodó

mjsjyben tr>áííaM zagya helyi önkormányzat ktHön-külon zagy együtt 100%-os mzssedéssel rendelkezik, a nemottküZ szervezeti a külföldi állam, a külföldi helyhatóság,
a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségül szpló megpllapódásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
részvénytársaság
b) az olyan belföldi mgy külföldijogi személy vagyjog személyiiéggel mm rtndslkezpgazdálkodó szerveit, amely megfelel a következeJtliéiekknek:
baf^ tulajdonosi szerkezete, apénzmosás és a terrorizmusfinanszjro^sa megelőzéséről is megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes áÜamban, a Gazdaság Együttműködési és Fejlesztési Szyn^Z?*

bd) a gazdálkodó szervezetben kötetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírójogi személy,jogi személyiségül nem
rendelkezőgazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerintifeltételekfennállnak;
c) «Z a citál szervezet és a vfzjtánulal, amely megfelel a következőfeltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a mi szervezet is a visjtársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye azEurópai Unió tagállamában, az Európai Gazdaság Térségről szóló mcgjülapodásban részes államban, a Gazdastyj Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkmilésérSl szóló egyezménye van;

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az.....................................................ügyiratszámú támogatási szerződéshez
Raiffeisen Bank Zrt.

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

Támogatás megnevezése:

felhalmozási célú pénzügyi

Támogatás ügyiratszáma:
Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak
pénzforgalmi jelzőszáma:

12001008-01793010-00100000

Kedvezményezett neve:

Budapest I. kerület Budavári Önkotmányzat

Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

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

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes. A felhatalmazás csak Kedvezményezett írásbeli
hozzájárulásával vonható vissza.

Budapest, 2022. február
Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.

szervezet neve

Szente András, ügyvezető

szervezet vezetőjének neve, titulusa
A Raiffeisen Bank Zrt. a felhatalmazást befogadta azzal, hogy a beszedési megbízás
benyújtásakor annak jogosságát (és összegszerűségét) nem vizsgálja.

(számlavezető bank)
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NYILATKOZAT

Alulírott, Szente András a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. (adószám: 27482380-1
41) képviselőjeként

1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem ijjén elheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

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

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási
szerződéshez teszem, más célra nem használható feL
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

4 Kapisztrán téri-

Budapest, 2022. február 7.
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szem amiras

Szente András, ügyvezető

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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(o. ^juu:
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: Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
székhelye: 1014 Budapest, Kapiszttán tér 1.

-

cégjegyzékszáma: 01-09-391839

-

adószáma: 27482380-1-41

-

képviselőjének neve: Szente András

c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
-

neve:.................. ............................................................................................................................. ..

-

székhelye:.................................................. .........................................................................................

-

képviselőjének neve:...................................................... ...................................... ................ ........

-

nyilvántartásba vétek okiratának száma: okiratszáma:.................................................................

-

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:......

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

II. A pályázat/kérelem adatai
-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):........................ .................... ............

-

a támogatandó céh A Budavári Lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az
elérhető, biztonságos és megfizethető lakásállományt növeli, hozzájárul a lakhatási
válság mérsékléséhez.

-

III.

pályázott/kérelmezett összeg: 48 960 360 forint

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. §-ban foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)

-

fennáll

-

nem áll fenn.

(A megfelelő fészt 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

Szente András, ügyvezető

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:
Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel
haladéktalanul kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét.

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

Szente András, ügyvezető

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

36/2022, (IL 24.) önkormányzati határozat melléklete

Feladat-ellátási előszerződés

Amely létrejött egyrészről

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

másrészről

Dr. Mocsári Gergely (születési név: Dr. Mocsári Gergely, született: Salgótarján, 1991. július 07., anyja
neve: Gyenge Ildikó, 1084 Budapest, Déri Miksa u. 7. 2. em. 4. ajtó szám alatti lakóhelyű praxisjogot
megszerezni kívánó endodontia szakfogorvos, s továbbiakban: Szakfogorvos) között az alulírott napon
és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek egyező akarattal kijelentik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és védőnői körzeteiről szóló
3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 3. számú melléklete alapján meghatározott 4. számú
felnőtt fogorvosi körzet felnőtt fogorvosi feladatainak ellátására feladat-ellátási előszerződést kötnek.

2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással az Öotv. 2/B. §-a szerinti, a 4. számú felnőtt fogorvosi
körzet felnőtt fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést kívánnak kötni a
jelen előszerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén legalább 5
éves időtartamra.

3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 4. számú felnőtt fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására
vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Szakfogorvos az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet)
meghatározott praxisengedélyt megszerzi és a praxisengedély megszerzését az önkormányzatnak
hitelt érdemlően igazolja.

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

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

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

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

8. A Szakfogorvos kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jogszerű feladatellátáshoz szükséges
működési

engedélyt

megszerzi,

valamint

a

finanszírozási

szerződést

megköti

a

Nemzeti

Egészségbiztosítási Alapkezelővel.

9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szakfogorvos gondoskodik a háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 12. §-ában foglaltaknak
megfelelő asszisztens, a fogorvos feladatköréhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet ellátó előírt
képesítéssel rendelkező személy alkalmazásáról.

10. A Szakfogorvos jelen feladat-ellátási előszerződés aláírásával kijelenti, hogy a feltételek teljesítése
esetén, a praxisengedély kiadását követően megkötésre kerülő feladat-ellátási szerződésben szükség
esetén vállalja az orvosi ügyeletben való részvételt.

11. A

Szerződő

Felek

a

feladat-ellátási

szerződés

megkötését

megtagadhatják

a

Polgári

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

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

13. A jelen feladat-ellátási előszerződés a hatályba lépésének napjától 2022. május 31. napjáig
hatályos, de a feladat-ellátási előszerződés megszűnik, amennyiben a Szerződő Felek a feladat-ellátási
szerződést megkötik.

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

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

Budapest, 2022.

hó

. nap

Budapest, 2022.

hó

Váradiné Naszályi Márta

Dr. Mocsári Gergely

polgármester

szakfogorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2022.

hó

. nap

nap

39/2022. (II. 24.) önkormányzati határozat melléklete

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.,
törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543
00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről: a Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1., nyilvántartási szám: 01 -01 -0005814, adószám: 18081682-1 -41, bankszámlaszám:............Bank
....................................... , képviselő neve: Saly Noémi; a továbbiakban: Támogatott

között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel:
1.

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 rendelet és a .../2022. (...) önkormányzati határozat alapján a Támogató
az alább részletezett feltételekkel vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott
részére a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .............
önkormányzati rendeletben foglalt előirányzatai terhére .
2.

A Támogató 3 770 000 Ft, azaz hárommillió-hétszázhetvenezer forint támogatást biztosít,

amelyet a jelen szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül
a Támogatott ........ Banknál vezetett........................................................... számú fizetési számlájára
átutal.
3.

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

törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a Támogatott által benyújtott, jelen Szerződés 7. mellékletét képező kérelemben feltüntetett
„1944-45-ös Ostrom napló" kiadása céljából, a jelen szerződés hatálybalépésének napja és 2022.
december 31. napja között használható fel, az alábbi táblázat szerint:
Tanulmány készítése
Nyomdai díjak
Grafikai munkák
Lektorálás, szerkesztés

250 000 Ft.3 000 000 Ft.300 000 Ft220 000 Ft.-

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.
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. 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.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében
iehet 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.
10.
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.
11.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Útmutató a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5.
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 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 3. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
14.
ha

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

a) Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel vagy
b)Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni.
Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.

15.
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.
16. 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.
17. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 14. pontban rögzített elállása, valamint a 16.
pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. mellékletként becsatolt banki inkasszó jogával,
valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
18. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint
2023. január 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. melléklet) felhasználásával tételes és
hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával), valamint
szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi elismervény ellenében - a
Támogató részére postai úton vagy személyesen kell benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal részére (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.).
19. 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
szerződés hatálybalépésnek időpontja és 2022. december 31. napja 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 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 2. és 17. pontjában rögzített inkasszó jogát.

Egyéb rendelkezések
21. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
22.
Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének és lógójának 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. A jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontokban kerül
sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.

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, 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:

Saly Noémi
elnök

Jegyzői szignalizáció:

dr. Németh Mónika
jegyző
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támogatási szerződés 1. melléklete
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.......................mint a.......................................... cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat
aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.: továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 50.§ (1) bekezdése értelmében nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek*1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a..................................(a továbbiakban:
szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 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 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
nyiivántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Budapest, 2022.

elnök

i
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 tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi
társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint £5%-os tulajdonnal, befolyással vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 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 vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek £5%-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
a BDV/......................../2022 ügyiratszámú támogatási szerződéshez

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

Támogatás megnevezése:

Támogatás ügyiratszáma:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:

Felhatalmazással

érintett

fizetési

számláinak

pénzforgalmi jelzőszáma:
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett

számlájának

pénzforgalmi

jelzőszáma:
A felhatalmazás időtartama: 2022.

Raiffeisen BankZrt.
12010154-00379543-00100000

naptól - 2023. március 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 lejártéval
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete

NYILATKOZAT

Alulírott........................ elnök a......................................(adószám:....................... ) képviselőjeként
1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik
az ÁFÁ-t visszaigényelheti

/
/

Nem tartozik ÁFA körbe*
Nem igényelheti vissza*.

* A megfelelő aláhúzandó!
2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában
esedékességű köztartozása nincs.

nyilatkozom,

hogy

az

alapítványnak

lejárt

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.
Budapest, 2022.

támogatási szerződés 4. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2022-ban kapott támogatáshoz

Sorszám

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

száma

(Ft)

(Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

bruttó Ft

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, 2022.

támogatási szerződés 5. melléklete

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

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási szerződést kell kötni.
A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

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

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,

•

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

•

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

•

Nyilatkozatok

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

Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!

Nyilatkozatok

A Támogatott szervezetnek az elszámolás 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 2021. évi
BDV/......................támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák,

bérek, adók, stb. átutalásának

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

Elszámolható költségek
i 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 pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
(ha
az
ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
^ aláírásával igazolja)

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

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

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

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

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

t-

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- számla

számla

számla

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,
rendszerüzemeltetési
és
webfejlesztési szolgáltatások
díja

Bérleti díjak

Közüzemi díjak

Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

! Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

Szállásköltség

Reprezentációs költségek

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
_______ [
megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazoláséra
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

- számla

-számla

- számla

- számla

- számla

- számla

- 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
másolata
Dologi kiadások (beruházások éstárgyi 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
h
* 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: mennyiben 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 benyújtáséval egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
VII. 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
(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::.............................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ..................................

-

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

a)
b)
c)

II.

-

Ili.

a támogatandó cél: ...............
pályázott/kérelmezett összeg:

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

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

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

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 Kormánytagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri
biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés elnöke, a
fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló
törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsága

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

60/2022. fii. 24.) önkormányzati határozat melléklete
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjának 2022.évi felhasználási terve
4.§(D

Cél

pontja

Összeg
(bruttó e Ft)

a) Budavári klímastratégia felülvizsgálat

3 000

a) Levegőminőségmérő műszer (10 db)

300

b) 35 literes hulladékgyűjtőkre fedél készíttetése

500

b) Hulladékgyűjtők, kutyaszemetesek és szemetes zsákok (környezetbarát lebomló)

1 000

beszerzése
b) Veszélyes hulladékgyűjtés, illegális hulladékok, sitt elszállítása

3 000

b) Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 darab)

1200

b) Csikkgyűjtő a forgalmas helyeken lévő szelektív hulladékgyűjtők mellé telepítéssel

1 520

(20 darab)
b) Szelektív gyűjtőkre új jelölő tábla

4 000

b) Komposztkeret 50 darab

1 250

c) Biológiai szúnyoggyérítés

3 000

d) 2. pontossági osztályú zajmérőműszer

700

e) Kertszépítés pályázat

15 000

j) Energetikai hatékonyságot növelő pályázat

15 000

e) Játszótereken öntözőzsákok telepítése, hogy a környezeti nevelés már kis korban

300

elkezdődjön.
e) Öntözőrendszerek tervezése, létesítése (automata csepegtető rendszer, vagy

5 000

olyan tartályos jármű beszerzése amivel a kerületi fákat lehetne öntözni, ezáltal a
kiszáradás ellen védenénk)
e) Aknázómoly elleni védekezés (lakossági támogatás)

500

eh Egynyári és évelő növények lakossági közösségi kültetésre

500

e) Zöldfal pályázat
a) elektromos autók töltése
f) Víztakarékos perlátor az önkormányzat épületébe (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

20 000
5 000
200

(30 darab) (felhasznált vízmennyiség csökkentésére, mely a csatornadíj
csökkenésében is detektálható)
f) Reformációs emlékkút vízforgatóval felszerelés tervezése és a tervek alapján a
megvalósítás (5 000 e Ft + 10 000 e Ft)

1

15 000

g) Zeolit síkosságmentesítéshez lakosság részére

1 000

h) Tabán meglévő tanösvény felújítása

4 000

h) Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása

3 000

h) Zöld Budavár alhonlap kialakítás lakossági fenntarthatósági szemléletformálás

500

céljára
h) Kitűzőgyártó gép beszerzése alkatrészekkel lakossági/iskolai

150

szemléletformáláshoz. Zöld jeles napokhoz köthető üzenetek kerülnek a kitűzőre.
Az iskolai pályázatok során az iskolások maguk készítik el a zöld üzenetet
tartalmazó grafikát. A grafikával készült kitűzőt hordhatják, az iskolában diákoknak,
tanároknak adhatják. Családtagjaik részére is készíthetnek kitűzőt, ezzel
megsokszorozva azoknak a számát, akikhez az üzenet eljut.
h) Hőkamera beszerzése (1 db) hőveszteség kimutatására, illetve energetikai

300

korszerűsítés eredményének igazolására (mobil kamera, tetszőleges helyszínen
mérhető az épületek hővesztesége, ennek alapján a szigetelés pontos helyének
kiválasztása könnyebbé válik. A szigetelés utáni hőkép elkészítésével lehet
szemléltetni a szigetelés fontosságát.)
h) Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj

200

i) Fenntarthatósági pályázat általános és középiskola

1 000

j) Ivó kutak, pára ka púk létesítése

10 000

j) LED izzók az önkormányzat épületébe (kb. 300 db) az önkormányzati épület

600

energiafogyasztásának, és CO2 kibocsátásának csökkentése céljából (Budapest,
Kapisztrán tér 1.)
j) Kisállat ivartalanítás lakosság részére (kutya, macska)

3 000

j) Favizsgálat (kb. 20-30 fa)

10 000

j) Környezetvédelmi Program 2022-2027 elkészítése

6 000

j) Energiahatékonysági tanácsadó iroda létrehozása, működtetése (heti Ix-i

1 000

konzultáció)
j) Energiahatékonysági kiadvány összeállítása, nyomtatása

1 000
Összesen:
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137 720
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testületi
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése
szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15éig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A költségvetési rendelet szerkezetének, tartalmának kialakítását az Áht., valamint a 368/2011.
(XII. 31.) végrehajtási kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. A költségvetési
rendelet mellékleteit képező táblák struktúrája megfelel a 2014. évtől hatályos államháztartási
számviteli rendszerre vonatkozó jogszabályoknak, amelyek egyik lényeges eleme a rovatrend
szerinti tervezés és elszámolás.

I.

Egyes alapfogalmak értelmezése

1. Maradvány
Az Áht. l.§ 17. pontjában meghatározottak szerint a maradvány a költségvetési év során a
bevételek és kiadások különbözete, amely
• az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány,
• a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.
A maradvány fogalma az államháztartási költségvetés sajátossága, mivel a tervezés,
gazdálkodás és beszámolás január 1-jétöl december 31-ig tartó éves költségvetés alapján
folyik. Ugyanakkor több olyan gazdasági esemény is lehetséges, amely nem zárul le december
31-én, illetve a tervezett bevételek vagy kiadások nem az adott évben realizálódnak, ezek mind
hatással vannak a maradványra.
2. Költségvetési egyenleg
A költségvetési egyenleg a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete. Előjelétől függően lehet többlet vagy hiány.
A költségvetési többlet felhasználása, illetve a költségvetési hiány finanszírozása
finanszírozási bevételeken és finanszírozási kiadásokon keresztül valósul meg.
Belső finanszírozási bevételnek számít:
- az előző évek maradványának igénybevétele,
- betétek megszüntetése, hitelek/kölcsönök felvétele.
Külső finanszírozási bevételnek számít a hitel, lízing.
Finanszírozási kiadások között sorolható fel a szabadpénzeszközök betétként történő
lekötése, értékpapírok vásárlása, korábban felvett hitelek törlesztése.
3. Előirányzatok és Rovatrend
Előirányzat: egy tervezett cél megvalósítására biztosított keret.
Államháztartási fogalomként az előirányzatokra úgy kell tekinteni, mint a költségvetési
gazdálkodás kereteire, a közfeladat-ellátás céljára feltüntetett tervszámokra.
Rovat: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendeletben
meghatározott részletes közgazdasági jogcímek. A költségvetés kiemelt kiadási és bevételi
előirányzatait rovatokra kell bontani.II.

II.

2022. évi költségvetés bemutatása

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzata (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat)
összevont, a halmozódásokat nem tartalmazó (konszolidált) költségvetési egyenlegének
alakulását a 2020.-2021. közötti időszakban, valamint a 2022. évre tervezett előirányzatokat
az előterjesztés 4. melléklet 1. tájékoztató tábla tartalmazza.
A. Bevételek
A Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet, intézményi finanszírozás
nélküli, konszolidált bevétele 16 608 038 e Ft, ebből
- működési költségvetési bevételek
8 367 384 e Ft,

felhalmozási költségvetési bevételek
finanszírozási bevételek

1.

1446 464 e Ft,
6 794190 e Ft.

Működési költségvetési bevételek

A működési költségvetési bevételek tervezett összege 8 367 384 e Ft:

B3

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B1

2 307 617 e Ft
2 991479 e Ft
3 068 288 e Ft

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton szereplő összeg az
önkormányzat törvényi előírás alapján ellátandó kötelező feladataihoz biztosít bevételi forrást
a központi költségvetésből. A bevételek az intézményi ellátottak várható létszáma és egyéb
mutatók figyelembevételével igényelt és a kormányzat részéről jóváhagyott támogatásokat
tartalmazzák. A Magyar Államkincstár által bekért mutatók alapján (a 2022. évi megalapozó
felmérés) tervezhető működési célú támogatások összege 1442 617 e Ft ebből:
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása
- kulturális feladatok támogatása

489 913 e Ft.
417 667 e Ft
379 646 e Ft.
140 643 e Ft.
14 748 e Ft.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata által végzett feladathoz, a
Társadalombiztosítási Alapokból NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) által
folyósítandó 2022. évi támogatás összege 863 000 e Ft.
A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatási program keretében Gazdaságvédelmi Alapból
2 000 e Ft bevétellel tervez.
A 2022. évre tervezett, államháztartáson belülről folyósított működési célú támogatások
önkormányzati szinten összesen 2 307 617 e Ft bevételt jelentenek.
1.2. Közhatalmi bevételek
A 2022. évi költségvetésben 2 991 479 e Ft közhatalmi bevételekkel számolunk, amelynek
döntő hányada helyi adókból realizálható. A helyi adók vonatkozásában a helyi adókról és az
önkormányzati adóeljárásokról szóló 23/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelet alapján, az
Adóiroda által elvégzett számítások szerint tervezzük adóbevételeinket:
Építményadó
Telekadó
Helyi iparűzési adó
Idegenforgalmi adó
Egyéb közhatalmi bevételek
Összesen

700 000 e Ft
5 000 e Ft
2 204 479 e Ft
35 000 e Ft
47 000 e Ft
2 991479 e Ft

Az építményadó esetében a felderítő munkák továbbra is folyamatban vannak, ennek
köszönhetően, ha nem is jelentősen, de a növekvő tendencia 2022-re is megmarad. Az

adóhátralékok szigorú behajtása 2022. évben is kiemelt helyen szerepel az Adóiroda
tevékenységében.
A telekadó az építményadóhoz képest elenyésző adónem. Az adóztatható telkek mindegyike
regisztrálva van, az Adóiroda kollégái folyamatosan figyelemmel követik az esetleges
beépítéseket.
A helyi iparűzési adó előirányzatot a Fővárosi Önkormányzat januári közgyűlése határozattal
elfogadott forrásmegosztás alapján terveztük.
Az idegenforgalmi adó járvány előtti bevételi szintjét (2019. évben 490 millió Ft bevétel volt
ezen előirányzaton) 2022. évben sem tudjuk megközelíteni. A bevételek alakulása az országos
és a budapesti idegenforgalom alakulásán múlik, ezért fontos a regisztrált vendégforgalom
folyamatos figyelése, a hiányzó bevallások beküldésére való felszólítások kiküldése és a bejövő
bevallások összevetése a valós vendégforgalmi adatokkal. Azonban a nagy szállodák
forgalmának felfutása nélkül nincs reális esély arra, hogy az idegenforgalmi adóbevétel
jelentős mértékben növekedni tudjon.
Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzaton jellemzőn a közterület-felügyeleti iroda által
kerékbilincselésböl tervezett bevételek szerepelnek. Ezen kívül itt kell elszámolni az adók
módjára behajtandó köztartozást, az adóhátralékok jogkövetkezményét, a pótlékok és a
bírságok bevételeit. A jegybanki alapkamat emelkedése miatt a pótlék hátralék is növekedést
fog mutatni, a bírságokat pedig az egyes adókötelezettségek elmulasztása után tudja az
Adóiroda előírni, így azok tételes tervezése nem lehetséges, csak a teljesítések jelennek meg a
költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatókban, beszámolóban.

1.3. Működési bevételek
A működési bevételek az önkormányzat és az intézmények által nyújtott közszolgáltatásokhoz
és egyéb nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak a következők szerint:
-

szolgáltatások ellenértéke: helyiségek bérleti és közterületfoglalási díjak, hirdetési díjak;
közvetített szolgáltatások ellenértéke, jellemzően továbbszámlázott dijak;
tulajdonosi bevételek: használati díjak;
intézményi gyermekétkeztetési és alkalmazotti térítési díjak.

Az előirányzatokat a tapasztalati adatok (előző évi előirányzat és teljesítési adatok), meglévő
szerződések, megállapodások figyelembevételével terveztük. Az önkormányzat és intézményei
összevont működési bevételeit 3 068 288 e Ft összegben határoztuk meg a következő
megbontásban:
Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
Budapest Főváros 1. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal
Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata
Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági
Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
Budapest I, Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített
Bölcsőde
Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont

1728 507 e Ft
10160 e Ft
21008 e Ft
1184 232 e Ft
35 759 e Ft
22 429 e Ft
54193 e Ft
12 000 e Ft

2. Felhalmozási költségvetési bevételek
A felhalmozási költségvetési bevételek között 87464 e Ft Budapest Fővárosi
Városrehabilitációs Keretből TÉR_KÖZ pályázati forrással, 1 350 000 e Ft ingatlan
értékesítéssel és 9 000 e Ft felhalmozási támogatások, kölcsönök visszatérítése
államháztartáson kívülről (háztartások) előirányzati bevétellel számoltunk.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakás tv.) meghatározza az
ingatlanértékesítésből
származó
bevételek felhasználását. A törvényi előírások
figyelembevételével készült a költségvetési rendelet 8. számú melléklete, amely bemutatja a
tervezett bevételek és kiadások alakulását.
3. Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételek célja, hogy pénzeszközt teremtsen elő a költségvetés részeként
tervezett feladatok megvalósításához, valamint finanszírozási célú pénzügyi műveletekhez (pl.
betét lekötéshez, korábbi hitelek tőketörlesztéséhez).
A Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezete finanszírozási bevételek
előirányzaton 4 254 190 e Ft maradvány igénybevétellel és 2 540 000 e Ft bankbetét
megszüntetésével számol (ebből 40 000 e Ft óvadéki bankbetét). A maradvány és a bankbetét
belső finanszírozási forrásként hozzájárulnak a költségvetési egyensúly megteremtéséhez,
fedezetet biztosítanak a működési és felhalmozási egyenlegekhez.
A finanszírozási bevételek tartalmaznak még egy tételt, az irányító szervi támogatások
folyósítását 4 601 631 e Ft összegben. Ez az összeg nem része a konszolidált bevételeknek,
hiszen az önkormányzat által fenntartott intézményeknél jelentkezik bevételként, miközben az
önkormányzatnál ez egy kiadási tétel.
Az irányító szervi támogatással együtt a 2022. évi tervezett bevételek mindösszesen
21 209 669 e Ft.
B. Kiadások
A Budavári Önkormányzat részére 2022. évben is a legfontosabb feladatot az intézményi
rendszer működtetése jelenti. A kiegyensúlyozott gazdálkodás, a pénzügyi stabilitás
megtartása komoly kihívásokat jelent a bevételkiesést eredményező döntések miatt.
A tervezésnél a következő szempontokat tartottuk fontosnak:
- a közszolgáltatások eddigi színvonalának biztosítása,
- a szociális ellátó rendszer fenntartása,
- a közterületek biztonságának és minőségének megtartása, fejlesztése.
- a lakhatási terület és szociális lakhatási program fejlesztése,
- városfejlesztési feladatok megvalósíthatóságának kidolgozása.
- energiahatékonysági intézkedések,
- zöldfelületek minőségi fenntartása,
- civilszervezetek, egyházak támogatása,
- testvérvárosi kapcsolatok ápolása.
A Budavári Önkormányzat 2022. évi tervezett, intézményi finanszírozás nélküli, konszolidált
kiadásai 16 608 038 e Ft, ebből
- működési költségvetési kiadások
13163 790 e Ft,

felhalmozási költségvetési kiadások
finanszírozási kiadások

1.

2 292 873 e Ft,
5753 007 e Ft

Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetési kiadások tervezésénél elsődlegesen a kötelező feladatellátás
biztosítására, a Képviselő-testület határozatainak végrehajtására és a testület által önként
vállalt feladatokhoz finanszírozási források biztosítására törekedtünk.
A 2022. évi költségvetés működési költségvetési kiadások előirányzaton 13163 789 e Ft
összeget terveztünk a következők szerint.
KI

Személyi juttatások

K2

Munkaadót terhelő járulékok

K3

Dologi kiadások

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

3 891 561 e Ft
564 245 e Ft
5 500 569 e Ft
186 500 e Ft
3 020 914 e Ft

1.1. Személyi juttatások
A személyi juttatások részeként a törvény szerinti illetményeket, munkabéreket az
engedélyezett létszámkeretek, illetve a kinevezések (munkaszerződések) figyelembevételével
terveztük. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak egyéb elemeit (közlekedési
költségtérítése, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, stb) az ismert adatok alapján
számítottuk.
A köztisztviselői és közalkalmazotti állomány, valamint az egyéb foglalkoztatottak esetében a
béren kívüli juttatásokat 300 e Ft/fő/év cafeteria kerettel határoztuk meg. A 2022. évi
költségvetés személyi juttatások előirányzata álláshelyenként 1000 Ft/hó bankszámla
költségtérítés fedezetét is tartalmazza.
A személyi juttatások javasolt előirányzata önkormányzati szinten összevontan 3 891561 e Ft,
amely összeg 472 456 e Ft-tal több, mint a 2021. évi eredeti előirányzat (2021. évi eredeti
előirányzat 2021. december 31.-én megszűnt intézmény adatait figyelmen kívül hagyva
3 419108 e Ft volt). A 13,81%-os növekedést indokolja:
- a képviselő-testület által 2021. szeptemberében elfogadott határozat végrehajtása (a
testület a hivatali állomány bővítéséről döntött);
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelése (a minimálbér 167,4 e Ft-ról 200 e Ft-ra, a
garantált bérminimum pedig 219 e Ft-ról 260 e Ft-ra emelkedett);
- ágazati bér- és pótlékfejlesztések;
- köztisztviselői illetményalap fejlesztése;
- képviselői és bizottsági tiszteletdíjak növekedése;
- jogszabályban meghatározott polgármesteri béremelés, alpolgármesteri béremelés,
- országgyűlési választások és népszavazás lebonyolításában résztvevők díjazása.
A személyi juttatások jelentős részét, 94,72%-át az intézményi rendszer adja (3 686182 e Ft),
az önkormányzat előirányzata tartalmazza a választott tisztségviselők (képviselők és bizottsági
tagok) jutatásait és egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokat.

1.2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok
A szociális hozzájárulási adót a törvényi előírásoknak megfelelően terveztük. A munkaadókat
terhelő járulékok részeként szerepel a rehabilitációs hozzájárulás az érintett intézményeknél.
A 2022. évi tervezett előirányzat 564 245 e Ft.
1.3. Dologi kiadások
A dologi kiadások jelentős hányadát az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos
közüzemi költségek, a feladatellátáshoz szükséges szolgáltatások teszik ki. Az előirányzat 2022.
évi tervezett összege 5 500 569 e Ft. Az intézmények a takarékosság jegyében a
legszükségesebb
kiadásokat
vették
számításba,
amelyek
nélkülözhetetlenek
a
tevékenységükbe tartozó feladatellátáshoz. Minden esetben az ismert szerződések,
megállapodások.
valamint
a
2021.
évről
áthúzódó
kötelezettségek,
illetve
kötelezettségvállalások figyelembevételével történtek az előirányzatok meghatározása.
A dologi kiadások 60,36 %-át az intézményi rendszer adja. A Budavári Önkormányzat 2180
131 e Ft előirányzat részletezését a következő táblázat tartalmazza:
Dologi kiadások
Szakmai anyagok beszerzése
Lakosság részére oltóanyag, antigéntesztek beszerzése

2180131
16 000
16 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

16 535

Önkormányzati rendezvényekhez, állami ünnepekhez kapcsolódó
beszerzések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások
Hulladékgyűjtők, kutyaszemetesek és szemetes zsákok
(környezetbarát lebomló) beszerzése
Zöldhulladék-zsák beszerzés
Virágvásár
Környezetbarát síkosság mentesítéshez - zeolit
Öntözőzsákok beszerzése zöldfelületek fenntartásához

787
394
787
236

Víztakarékos perlátor (30db) az önkormányzat épületébe, LED izzók

630

Komposztkeret

984

Szociális feladatok ellátásához keret

1890

8465
1575
787

Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egészség- és szociáliskártya rendszerek üzemeltetése
Járókelő online bejelentő felület
KAPU szoftver használati díj
Zöld Budavár al-honlap kialakítás
Okos város fejlesztések: app-ok levegőtisztasági adatok,
zajszennyezés rögzítéséhez

9118
3 320
1417
3200
394
787

Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Közüzemi díjak
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
Közterületi térfigyelő rendszer karbantartása
Kátyúzás

3 937
44 252
430
111811
15 748
48 031

Utcabútorok, kerékpártámaszok, parkolásgátló oszlopok, korlátok
karbantartása, forgalomtechnikai eszközök, felfestések, kitáblázások
pótlása

5 512

Várfal - és támfalkarbantartás, általános feladatok

3 937

Szelektív gyűjtőkre újjelölő táblák

3150

Budavári on-streat parkoló automaták karbantartása

35 433

Közvetített szoláltatások
Szakmai tevékenyséqet seqítő szolqá Itatások
KÉSZ készítése
KÉSZ-hez zöldinfrastruktúra fejlesztési terv, örökségvédelmi
hatástanulmány
TK és ITS elkészítése
Közterület Alakítási tervek
Emléktáblák
Tervtanács
Budavári Egészségügyi Szolgálat, foglalkozás egészségügy
Jogi szakértők
Átláthatóság, monitoring
Egyéb kiadások

6 000

81473
4 335
12 598
7180
2 362
9 705
2400
2120
22249
8 819
9 705

Eqyéb szoláltatások
Budavári Kapu előirányzata
Klímastratégia felülvizsgálata
Környezetvédelmi program 2022-S027
Favizsgálat, fakataszter
A turistabuszok közlekedésének közlekedési és környezeti
hatásvizsgálata
Ingatlan értékbecslés és mérnöki szolgáltatások
Műszaki dokumentáció és járulékos szolgáltatások
Önkormányzati lakásértékesítésével kapcsolatos kiadások (ügyvédi)
tervezett keret

1028112
573192
2 362
4 724
9 448
39 370
66 000
66 000
20 000

Környezetbarát szúnyoggyérítés

2362

Zajszakértő megbízása
Közműnyilvántartás
Faltól-falig takarítás
Graffitimentesités
Várfalból kinőtt növények eltávolítása, alacsony falszakaszok
biztonságossá tétele
Energetikahatékonysági tanácsadás, kiadványok
Kisállativartalanítás, állattetemek elszállítása
Kommunikációs kiadások
Közösségi részvétel, részvételi költségvetés
Civil szervezetek, lakossági fórumok
Ujságkiadással kapcsolatos feladatok
Idősügyi tanács. Állampolgári tanács
Egyéb kiadások
Nemzetközi kapcsolatok
Szűrőprogramok
Önkormányzati rendezvények
Bankköltségek

1 811
2400
6 299
1575
3150
1574
5590
10205
21575
1575
52 642
3244
7099
8 478
6 299
2 881
15 000

Egyéb városüzemeltetési kiadások
Közterületfelügyelet költöztetése (keret szállításra, hiányzó eszközök
beszerzésére)
Roncsautók, közbiztonságot veszélyeztető autók elszállítása
Ünnepi díszítés, díszvilágítás
Közbeszerzési eljárási és szakértői díjak
265/2021.(XI1.16) önkormányzati határozat - Oxygén Naphegy
230/2021.(XII.16.) önkormányzati határozat - házi gyermekorvosi
ügyelet
Előre nem tervezett váratlan környezeti káros hatás elleni
intézkedésre költségkeret
Hulladék gyűjtés, elszállítás stb

21378
7874
12 992
19 685
7087
4 800
3 937
11811
3 693

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások (kötelező jellegű díjak, tagdijak, egyebek)

341683
500 000
20 778

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásai döntően a szociális kiadásokat foglalják magukban. A 2022.
évi költségvetés tervezett kerete 186 500 e Ft a következők szerint:
Budavári Egészségkórtya

7 200 e Ft

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

7 700 e Ft

Adósságcsökkenés, lakásfenntartási támogatás

5100 e Ft

Szociális kártya

30 500 e Ft

Családtámogatás (születési, iakáshelyreállításí tám.)
Jó tanulók szociális támogatása

900 e Ft
3 600 e Ft

Eseti települési támogatás

60 000 e Ft

Akadálymentesítési támogatás

5 000 e Ft

Lakásbérleti támogatás

6 000 e Ft

Születési támogatás

12 000 e Ft

Szociális pénzben! ellátások

5 000 e Ft

Ünnepi támogatás

36 000 e Ft

Zamárdi rászoruló turnusok támogatása

1000 e Ft

Köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

4 500 e Ft

Települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)-mosható
pelenkák

2 000 e Ft

Összesen:

186 500 e Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek nyújtott
különböző támogatásokat (nemzetiségi önkormányzatok támogatása, civil szervezetek.

egyházak, sportszervezetek stb). Ezeknek a támogatásoknak a döntő része az önkormányzat
önként vállalt feladatai körébe tartozik.
Támoqatások
K506 BRFK

16 000 e Ft

SNI-s gyermekek óvodai ellátása

20 000 e Ft

Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása

2 000 e Ft

Gyermekek átmeneti otthoni ellátása

4725eFt

nemzetiségi önkormányzatok
Közép-Budai Tankerület támogatása (fejlesztés,
gyógypedagógusok)

5 000 e Ft

összesen
K512 4 közalapítvány

50 000 e Ft
97 725 e Ft
40 000 e Ft

Aknázómoly elleni védekezés (lakossági támogatás)
Alapítványok, egyesületek támogatása
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány, 1944-1945
ostromnapió kiadása
Budapest Film Zrt
Budavári Kulturális Nonprofit Kft

500 e Ft
56 000 e Ft
3770 e Ft
3 000 e Ft
264 574 e Ft

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft

50 638 e Ft

BUJSz Nonprofit Kft

294 000 e Ft

Bursa Hungarica

5 000 e Ft

Családi bölcsőde támogatása

5100 e Ft

Hajléktalanok támogatása MMSzSz

11500 e Ft

Lakosság támogatása - oltóanyag

5 000 e Ft

Egyházak támogatása

10 000 e Ft

Fiatalházasok lakásépítési támogatása

5 000 e Ft

Kertszépítés pályázat 2021

1775 e Ft

Kertszépítés pályázat 2022

15 000 e Ft

Küma pályázat iskolásoknak

1000 e Ft

Lakosságnak bokrétafák injektálása, permetezése
Nyári tábor

2 000 e Ft
20 000 e Ft

Polgárőr, Önkéntes Tűzoltóság támogatása

3 000 e Ft

Részvételi keret

10 000 e Ft

Társasházak hiteltámogatása

4 000 e Ft

Zöldfal pályázat 2022

20 000 e Ft
összesen

830 857 e Ft

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel még a 2022. évre megállapított szolidaritási
hozzájárulás, amely a központi költségvetésbe történő 412 078 e Ft befizetési kötelezettséget
jelent.
Az egyéb működési célú kiadások részét képezik a tartalékok előirányzatai is 1665 754 e Ft
összegben a 6. melléklet szerinti részletezéssel.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton terveztünk egy 10 000 e Ft összegű keretet az
előző évi elszámolásból származó kiadásokra (államháztartáson belüli elszámolás), valamint
egy 4 500 e Ft összegű keretet kamattámogatásra.

Összesen a 2022. évi költségvetés egyéb működési célú kiadások soron 3 020 914 e Ft összeget
terveztünk.
2. Felhalmozási költségvetési kiadások
A felhalmozási költségvetési kiadások 2022. évi tervezett előirányzata 2 292 872 e Ft:
K6

Beruházások

1007 058 e Ft

K7

Felújítások

1266 023 e Ft

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

19 791 e Ft

A beruházási és felújítási feladatokat intézményi bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások előirányzaton 1151376 e Ft összeget terveztünk. Az
államháztartáson belüli megelőlegezés soron 51 376 e Ft összeg szerepel, amely összeget a
Magyar Államkincstár 2021. december hónapban utalt át a Budavári Önkormányzatnak, így
része lesz a 2021. évi maradványnak. A megelőlegezést a Kincstár részletekben visszavonja,
ezért kiadási oldalon előirányzatot tervezni kell.
Éven túli bankbetétek kihelyezésének előirányzata 1100 000 e Ft, ebből 40 000 e Ft óvadéki
bankbetét.
A finanszírozási bevételekhez hasonlóan a finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító
szervi támogatás folyósítását. Ez a tétel (4 601631 e Ft) csak az önkormányzatnál szerepel
kiadásként és nem része a konszolidált kiadásoknak.
Az irányító szervi támogatással együtt a 2022. évi tervezett kiadások mindösszesen
21209 669 e Ft.

III. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetésének
bemutatása
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
A 2022. évi tervezett bevételek:
Működési bevételek

10 160 e Ft

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás

300 000 e Ft
1219 690e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:
1. Személyi juttatások
986 123 e Ft
Az előirányzat tervezésénél a szeptemberi Képviselő-testületi határozat alapján 20 fővel
bővített állományt vettük figyelembe, emelt köztisztviselői illetményalappal számolva (63 000
Ft).
törvény szerinti alapilletmény összesen
828 518 e Ft
normatív jutalmak
31000 e Ft

céljuttatás
20 000 e Ft
készenléti, ügyeleti díj
1 000 e Ft
jubileumi jutalom (1 fő)
1 541 e Ft
béren kívüli juttatás (cafeteria)
27 864 e Ft
ruházati költségtérítés (anyakönyvvezetők részére)
500 e Ft
közlekedési költségtérítés
18 000 e Ft
egyéb költségtérítések
5 000 e Ft
szociális támogatások
1500 e Ft
egyéb személyi juttatások
27 000 e Ft
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
19100 e Ft
Portaszolgálatot teljesítők és egyéb nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai
- egyéb külső személyi juttatások
5100 e Ft
Reprezentációs keret járulékai (víz- és kávéautomata, továbbképzéseken biztosított
étkeztetés, stb).
2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó

142 632 e Ft

3. Dologi kiadások
310 746 e Ft, ebből
- szakmai anyagok
2 500 e Ft
Tartalmazza a szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését.
- üzemeltetési anyagok beszerzése
16 118 e Ft
Irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka- és védőruha, csekkek beszerzése,
egyéb üzemeltetési kiadások.
- informatikai szolgáltatások igénybevétele 52 014 e Ft
A Hivatal által ellátott feladat támogatása különböző szakmai rendszer segítségével: WinSzoc,
Térinformatika, iktató program, könyvviteli program, testületi munkát támogató szoftver,
informatikai védelmet szolgáló programok, egyéb számitógépes rendszerek, fénymásolóknyomtatók üzemeltetése.
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
8 437 e Ft
Telefon, internet szolgáltatás kiadásai.
- közüzemi díjak
20 000 e Ft
- vásárolt élelmezés (választás)
900 e Ft
- bérleti díjak
1500 e Ft
Szőnyegbérlés, postafiók bérlés, vizadagoló és kávéfőző bérlése.
-

karbantartási szolgáltatások

21335 e Ft

Épületgépészeti karbantartások, MikroVoks rendszerkarbantartása, villanyszerelési javítások,
gépjármüvek karbantartása, egyéb kisebb javítások.
-

közvetített szolgáltatások
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

50 e Ft
48 944 e Ft

Ügyvédi, tanácsadói szolgáltatások díjazása, belső ellenőri tevékenység, monitoring,
könyvvizsgálati tevékenység, környezeti zajvizsgálat, az új szoftver bevezetésének kiadásai,
egyéb szakmai szolgáltatások.
-

egyéb szolgáltatások

66 860 e Ft

Gépjárműbiztositások, postaköltség, bankköltség, szemétszállítás, takarítás, fertőtlenítés, tűz
és munkavédelmi szolgáltatások, kötelező továbbképzések, kötelező köztisztviselői képzések
(NKE ProBono. köztisztviselői létszám alapján), ingatlannyilvántartási szolgáltatás, irattárolási
szolgáltatás, levéltári átadások és selejtezések, kötelező pszichológiai vizsgálatok díjai,
adóküldemények előállítása és postázása, egyéb kiadásokra keret.
kiküldetések kiadásai
reklám- és propaganda kiadások

50e Ft
1000 e Ft

Pályázati álláshirdetések költségei.
-

működési célú előzetesen felszámított ÁFA
egyéb dologi kiadások

64 438 e Ft
6 600 e Ft

Kötelező dijak megfizetése, cégautóadó, stb.

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának költségvetése kiadás oldalon személyi
juttatásból, járulékból, dologi kiadásból, beruházásból és felújításból, bevétel oldalon működési
célú támogatásból (NEAK finanszírozás), működési bevételből, pénzmaradványból és
fenntartói támogatásból áll.
Önkormányzati kötelező feladatként biztosítja:
- a felnőtt és gyermek háziorvosi.
- a felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi,
- az iskola-egészségügyi
- és a védőnői alapellátást.
Önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást ezen belül: nőgyógyászat, onkológia,
reumatológia,
röntgen-ultrahang,
szemészet,
EKG-belgyógyászat
/endokrinológia,
diabetológia/, foglalkozás-egészségügy, fül-orr-gégészet audiolögia, ideggyógyászat,
laboratórium, fizikoterápia, gyógytorna, sebészet, ortopédia, bőrgyógyászat, lymphoedema és
infúziós kezelés, urológia, pszichiátriai szakrendelés, pszichológia, egynapos sebészet.
A 2022. évi tervezett bevételek:
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek
Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
Irányító szervi támogatás:

863 000 e Ft
21 008 e Ft

80 000 e Ft
205 663 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:
1.

Személyi juttatások

813 000 e Ft

A személyi juttatásokon belül kerül megtervezésre a dolgozok alapilletménye, a kötelezően
fizetendő pótlékok, műszakpótlék, területi pótlék, valamint a minősítés, szolgálati elismerés,
béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és a foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásának összege. Az orvosok bére 2022. január 1-jétől a törvényben meghatározott
mértékben emelkedik. Az egészségügyi szakdolgozók 2022. január 1-től jogosultak a
többlépcsős szakdolgozói béremelésre. Az egészségügyi szolgálati jogviszony törvény és a
végrehajtási rendelete előírja az egészségügyi dolgozók kötelező minősítését. A minősítés
alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye az adott fizetési
fokozathoz tartozó összeghez képest legfeljebb 20%-kal növelhető. A minősítés összege az
Egészségügyi Szolgálatnál 2022. költségvetési évre 45.000.000,-Ft többlet kiadást jelent.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó
3. Dologi kiadások

113 000 e Ft
242 401 e Ft

A készletbeszerzések között jelentős összegű a rendelések biztosításához szükséges
gyógyszerek és szakmai anyagok (pl.-, kötszerek, tű, fecskendő, infúziós szerelék, papírlepedő,
egy éven belül elhasználódó műszerek). Szintén itt került megtervezésre az irodaszerek,
fénymásoló papírok, nyomtatványok költségei.
Szolgáltatások között kerül megtervezésre a szállítókkal kötött szerződések alapján fizetendő
közüzemi, karbantartási, kommunikációs és egyéb szolgáltatások díjai, a kötelező felelősség
biztosítás dija.
Legfontosabb szerződések:
- internet és telefon az összes telephelyre.
- az Egészségügyi Szolgálat által használt medika program, a könyveléshez használt
pénzügy rendszer dijai, a honlap költségei,
- az informatikai eszközök karbantartóso,
közüzemi dijak valamennyi telephelyre,
karbantartási szerződések az orvostechnikai eszközökre, lifthez, tűzjelző rendszerhez,
riasztó rendszerhez, nyomtatókhoz,
- szakmai tevékenységeken került megtervezésre a nem egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személyes közreműködő orvosoknak fizetendő díj, egynapos
sebészethez kapcsolódó teljesítménydíjak, laboratóriumi szolgáltatások, ügyeleti dij,
- egyéb szolgáltatásokhoz tartozik a szemétszállítás költsége az összes telephelyen,
veszélyes hulladék elszállítása, rovarirtás, postaköltség, takarítás költsége, tűz- és
munkavédelem dijai.

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk-.
Az Egészségügyi Szolgálat 2021. költségvetési évben az Egészséges Budapestért
támogatásból jelentős eszközbővítést tudott megvalósítani. Ennek eredményeként 2022.
költségvetési évre tartalékként 1270 e Ft van betervezve az esetleg felmerülő meghibásodás,
váratlan eszköz beszerzés fedezetére.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet (GAM ESZI
A GAMESZ látja el az önkormányzati intézményekkel összefüggő gazdasági-műszaki feladatok
mellett az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelői és bérbeadói feladatait.
A Bérleményüzemeltetési osztály az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérlőinek bérleti szerződéssel összefüggő ügyeit, a lakbérek és
helyiségbérleti dijak számlázását, beszedését, a fenti ügyekkel kapcsolatosan beérkező
bejelentések, panaszok kivizsgálását, valamint az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok
kezelési feladatait végzi.
A Műszaki osztály az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő
műszaki bejelentéseket vizsgálja ki, elvégzi a bérbeadóra tartozó karbantartási, helyreállítási,
felújítási munkákat úgy a lakásokban, mint az épületekben is.
A gazdasági igazgatóság feladata a GAMESZ és a hozzá rendelt önállóan működő és
üzemeltetési körébe tartozó intézmények gazdálkodásának megszervezése, a gazdasági
események rögzítése, a vagyonvédelem biztosítása. A pénzügyi, számviteli rend betartásáért
felelős szervezeti egység.
A gazdasági szervezet ellátja:
-

az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,

gazdálkodással,

az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a intézmény vagyongazdálkodása
körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével
kapcsolatos feladatokat.
A Közterületi osztály a kerület járdatakaritási feladatait végzi, többek között a kerület
kezelésében lévő utcák járdáinak tisztítása, illetve az ehhez szükséges gépek műszaki
felügyelete, javíttatása, a közterület-fenntartókkal való kapcsolattartás, a közterületre
kihelyezett kutyaürülék gyűjtőedények (kb. 150 db) karbantartása, zsákok cseréje, a kerület
közterületén kihelyezett zászlók cseréje, javítása tartozik feladataik közé.

A 2052. évi tervezett bevételek:
Működési bevételek
Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
Irányító szervi támogatás:

1184 232 e Ft

1235 390 e Ft
1 386 798 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:
1. Személyi juttatások
547 804 E Ft
A személyi juttatások előirányzata 92,5 fő figyelembevételével került tervezésre. Az 5 új státusz
indokolása:
1 fő üdültetési - gazdasági referens
A GAMESZ üzemeltetésében lévő 2 üdülő (Zamárdi és Horány) 2021. évben már oly mértékű
feladatnövekedést jelentett, amely 1 fő referens felvételét indokolja.
1 fő beszerzési-közbeszerzési referens
A közbeszerzési feladatok ellátását eddig szolgáltatás vásárlással oldotta meg az intézmény,
de meglátásuk szerint célszerű lenne 2022. évben 1 fő közbeszerzési referens foglalkoztatása,
ezáltal a közbeszerzési és beszerzési feladatok ellátása költséghatékonyabbá és
eredményesebbé válik.
1 fő irattáros
2016. évtől az iktatást és az irattározást új alapokra fektette a vezetőség, a megnövekedett
irat mennyiség miatt szükséges a létszám bővítés
2 fő konyhalány
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján növekszik az étkezők létszáma, melyhez a megfelelő
színvonalú kiszolgálás érdekében mindenképpen szükség van plusz státuszra, továbbá a 2 fő
státusszal biztosítjuk, hogy az esetleges betegségek esetén sem akadozik a tálalás.
- törvény szerinti alapilletmény összesen
430 024 e Ft
Az illetmény a kormány által bejelentett bérminimumösszegekkel került betervezésre, a 2021.
évhez képest 74195 e Ft növekedést jelent. A bérfejlesztés ellenére az illetmények a statisztikai
átlagbért nem érik el.
normatív jutalmak
céljuttatás

35 933 e Ft
3 931 e Ft

- készenléti, ügyeleti díj
14 458 e Ft
- jubileumi jutalom (1 fő)
933 e Ft
- béren kívüli juttatás (cafeteria)
24 261 e Ft
- közlekedési költségtérítés
4 000 e Ft
- egyéb költségtérítések
1116 e Ft
- szociális támogatások
558 e Ft
- egyéb személyi juttatások
6 500 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
23 950 e Ft
Nyári napközis táborban táborvezető, pedagógusok, gyerek kísérők, megbízási díj kifizetés
állományba nem tartozók részére,
- egyéb külső személyi juttatások
2140 e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó
78 804 e Ft
3. Dologi kiadások
2 421072 e Ft, ebből
- szakmai anyagok
500 e Ft
Tartalmazza a szakmai szakkönyvek és folyóiratok beszerzését
üzemeltetési anyagok
39 320 e Ft
Irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka- és védőruha, üzemanyag,
konyhafelszerelése, textiliák, egyéb üzemeltetési kiadások.
informatikai szolgáltatások igénybevétele
25190 e Ft
Számítógép rendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítése, üzemeltetése, szoftver
telepítés, rendszerfelügyelet, Griffsoft - FORRÁS integrált számviteli program bevezetése,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
2 400 e Ft
közüzemi dijak
44 800 e Ft
Tartalmazzák a következő kiadásokat:
- villamosenergia:
GAMESZ központi iroda
5 630 e Ft
Járdatakarítás:
1801 e Ft
Intézmény üzemeltetés
1126 e Ft
Üdülők:
3 233 e Ft
Üzemeltetett konvhák
8 106 e Ft
összesen:
19 896 e Ft
- gázenergia szolgáltatás:
GAMESZ:
4 267 e Ft
Intézmény üzemeltetés:
854 e Ft
Zamárdi üdülő:
711 e Ft
Üzemeltetett konvhák
10195 e Ft
összesen:
16 027 e Ft
- viz, csatornadíj:
GAMESZ
2151e Ft
Járdatakarítás
538 e Ft
Intézmény üzemeltetés
942 e Ft
Üdülők:
1211 e Ft
Üzemeltetett konvhák
4 035 e Ft
összesen:
8 877 e Ft
- vásárolt élelmezés
174 130 e Ft
bérleti és lízingdijak
6 051 e Ft
Szennyfogó szőnyeg, nyomtató bérleti dija.
karbantartási szolgáltatások
926 914 e Ft

Bérlemények homlokzat és homlokzati nyílászáró karbantartása, tető karbantartások, vizes,
valamint „használhatatlan” lakások jó karba helyezése, lábazatok felújítása, kémények bélelése,
karba helyezése, elektromos fővezetékek, kaputelefonok karbantartása, gyorsszolgálat.
Jármű és takarító gépek karbantartása.
2021. évről áthúzódó karbantartási szerződések (313 364 e Ft)
- közvetített szolgáltatások
93 840 e Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
196 318 e Ft
Vásárolt üzemeltetés 137 618 e Ft értékben (portaszolgálat, tűz- és munkavédelmi tanácsadás,
járdatakarító osztály GPS nyomkövető rendszer üzemeltetése, irodák takarítása,
önkormányzati épületke takarítása, sikosságmentesítés, textíliák tisztítása (Zamárdi), rovar és
rágcsálóirtás, szemétszállítás, kertészeti munkák.
Számlázott szellemi tevékenység 58 700 e Ft értékben (műszaki ellenőrzés, tanácsadás,
társasházi közgyűlési részvétel, ügyvédi és közjegyzői díjak, közétkeztetés ellenőrzése, műszaki
tervezések).
- egyéb szolgáltatások
315 002 e Ft
Önkormányzati épületek biztosítási kiadásai, gépkocsi és munkagépek biztosításai, áruszállítás,
költöztetés, lomtalanítás, selejtezett eszközök elszállítása, önkormányzati épületek
szemétgyűjtő tartályainak ki- és behúzása, takarítása, konténeres sitt szállítás, szemétszállítás,
nyári tábor idején gyerekek szállítása, üdültetés (Zamárdi) alkalmával szükség esetén gyermek,
felnőtt szállítása, közös költség, postaköltség, bankköltség. Vári lépcsők, járdák utak
gyomtalanítása, egyéb.
- működési célú ÁFA
492 607 e Ft
- fizetendő ÁFA
90 000 e Ft
- egyéb dologi kiadások
14 000 e Ft
Kötelező jellegű dijak (út használati dij. jármüvek műszaki vizsgáztatási dija, zöldkártya hatósági
díja), közbeszerzési dijak, vizhordási engedély (járdatakarításhoz).

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
A GAMESZ munkatársai által használt gépjámű-park (a gondos használat, valamint a folyamat
szervizelés ellenére) egy része cserére szorul, ill. ezeken felül új gépjárművek beszerzése vált
szükségessé. Két ponyvás teherautó (mosóegységgel), valamint egy nagy és egy kis teherautó
cseréje vált szükségessé. Erre részint a futott km, részint a korukból fakadóan aránytalanul
megnövekedett szervizköltség miatt van szükség.
Az új (speciális) takarítógépek beszerzését, a megnövekedett szemétmennyiség, illetve a
tisztítandó területek megnövekedett mértéke, valamint a kerület tisztasági mértékének
növelése indokolja.

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
Az óvoda 7 épületben működik, az októberi statisztikai létszám alapján 482 gyermek nevelését
látják el, jelenleg 25 csoportban. Az engedélyezett dolgozói létszám 112, 25 fő.

A 2022. évi tervezett bevételek:
Közvetített szolgaltatasok
Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA
Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Elázó évi költségvetési maradvány igénybevétele:
Irányító szervi támogatás:

4 837 e Ft
23 320 e Ft
7 602 e Ft

57 000 e Ft
823 686 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások
1. Személyi juttatások
A bérek tervezése a törvényben előirt kötelezettségek alapján történt:
- a 3 évenkénti kötelező magasabb fizetési fokozatba lépés,
- a pedagógusok esetében a minősítés utáni magasabb fokozatba lépés,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelés.
Az óvodai dolgozók átlagbére nem haladja meg az országos statisztikailag kimutatott
átlagbért.
Személyi juttatások tekintetében az előző évekhez hasonlóan betervezésre került: jubileumi
jutalom, nyugdíjba menők felmentési ideje, 2 havi jutalom, vidékről bejárók közlekedési
költségtérítése, a cafeteria, banki költségtérítés, szociális támogatás előirányzata.
- törvény szerinti alapilletmény összesen
529 857 e Ft
- normatív jutalmak
44 251 e Ft
- céljuttatás
2 000 e Ft
- jubileumi jutalom
6 672 e Ft
- béren kívüli juttatás (cafeteria)
29 282 e Ft
- közlekedési költségtérítés
3 746 e Ft
- egyéb költségtérítések
1 956 e Ft
Monitor előtti munkavégzés, bankköltség térítés.
- szociális támogatás
500 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
3 600 e Ft
- egyéb külső személyi juttatások
3 000 e Ft
Személyi juttatások összesen:

624 865 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó
92 927 e Ft
3. Dologi kiadások
- szakmai anyagok beszerzése
5 000 e Ft
Tartalmazza a foglalkozáshoz szükséges anyagokat, játékokat, mesekönyveket, gyógyszereket,
fejlesztő eszközöket, sportszereket, ábrázoló és barkácsoló tevékenységekhez anyagokat. A 25
óvodai csoportokra elosztva évi 200.000-Ft/csoport.
- üzemeltetési anyagok
11808 e Ft
Irodaszerek, munka- és védőruha, karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzés, egyéb
üzemeltetési anyagok (izzó, elem, salak, föld, növények, dekorációk). Az intézmény eddigi
költségvetése nem tartalmazta a gyermekek tisztasági felszerelését (szappan, WC papír,
szalvéta), ezeket a szülők biztosították a gyermekek számára. A szülői közösség úgy Ítélte meg,
hogy a felsorolt tételeket az intézménynek kellene szolgáltatni, valamint szintén felmerült a
COVID-19 virus kapcsán a papír kéztörlők használata. Ezért a 2022-es évre ezeket a tételek
kerültek betervezve.
- informatikai szolgáltatások igénybevétele
1700 e Ft
Étkezés nyilvántartó program, internet szolgáltatás.
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
1 300 e Ft
- közüzemi dijak
18 000 e Ft
- vásárolt élelmezés
53 820 e Ft
- bérleti és lízingdijak
900 e Ft
Szennyfogó szőnyeg, fénymásolók bérlése.
- karbantartási szolgáltatások
8144 e Ft
Ingatlan, gépek, berendezések karbantartása (fénymásolók, kazánok, tűzoltókészülékek, étellift,
mosogatógépek), belső ajtók és lépcsőházi radiátorok festése, egészségügyi festés.
- közvetített szolgáltatások
4 837 e Ft
A bölcsödével közös telephely közüzemi számláinak ráeső része továbbszámlázásra kerül a
Bölcsőde részére, munkahelyi étkezés.

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
8 000 e Ft
A szakmai szolgáltatás alatt betervezett tételek tekintetében elsősorban cél a szakmai
színvonal fejlesztése, a pedagógusok és a nevelö/oktató munkát segítők képzése, új szakmai
módszerek és technikák megismertetése továbbképzéseken, előadók meghívásával, valamint
gyermekeknek programok, műsorok, előadások szervezése egy-egy jeles naphoz, illetve
ünnephez kapcsolódva.
- egyéb szolgáltatások
13 581 e Ft
Tűz- és munkavédelem, legionella kockázatelemzés, rovar és rágcsálóirtás (7 telephelyen évi 2
alkalom), szemétszállítás, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet, kazán felügyelet
bankköltség, kertészeti munkák (metszés, kivágás), fertőtlenítés, kültéri játékok bontása,
szállítása, telepítése, engedélyeztetése, üvegek biztonsági fóliázása, homokcsere, egyéb
szolgáltatások (szállíttatás, kulcsmásolás, érintésvédelmi vizsgálat, csoportszobák játéktartó
polcainak cseréje stb.).
- működési célú ÁFA
34 029 e Ft
- fizetendő ÁFA
1800 e Ft
- egyéb dologi kiadások
100 e Ft
4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
Az informatikai eszközök nagy része elavult. Az adminisztrációs munkákhoz az eszközállomány
alacsony szintű, 57 pedagógus kolléga dolgozik az óvodában és jelenleg 14 laptop áll
rendelkezésre. Az online térben történő kapcsolattartási formák megemelkedtek a család
óvoda kapcsolatában is. Nagyértékű beruházásként kültéri játékot (régi lebontásra kerül a TÜV
előírás értelmében), mosogatógép és rossz állapotú szekrények cseréje került tervezésre.
A felújításoknál elsősorban a gyermekek által használt helységek (életterük), felújítását
tervezte az intézményvezető, valamint rossz állapotban lévő egy-egy egyéb kiszolgáló helység
felújítását.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
A Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde 3 telephelyen, 178 alapellátási férőhelyen
biztosit napközbeni ellátást a 20 hetes és 3 éves korosztály számára, szakszerű neveléstgondozást. Az intézmény működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997 évi XXXI. törvény határozza meg, mely kiegészül a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet (a továbbiakban- 15/1998. NM rendelet)
szabályaival.
A 2022. évi tervezett bevételek:
Ellátási dijak:
Kiszámlázott ÁFA
Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző év? költségvetési maradvány igénybevétele:
Irányító szervi támogatás:

20 220 e Ft
2 209 e Ft

17 000 e Ft
467 268 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:
1. Személyi juttatások
338 575 e Ft
Az intézményben 53 fő látja el a feladatokat közalkalmazottként (a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti bértábla az irányadó, mely kiegészül olyan

jogszabály által előírt elemekkel, mint szociális összevont ágazatipótlék, vagy bölcsődei pótlék).
A kisgyermeknevelők egy része diplomával rendelkezik, a pedagógus életpálya hatálya alá
tartoznak (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(Vili. 30.) Korm. rendelet, a továbbiakban: ÉPR), így rájuk az ÉPR bértáblája vonatkozik a
kiegészítő bölcsődei pótlékkal.
A 2022-es költségvetés a jövő évtől irányadó minimálbérrel- és szakdolgozói bérminimummal
került tervezésre, mely szinte az összes munkavállalót érinti. A KSH szerinti átlagbérektől még
így is elmarad a bölcsődei munkavállalók átlagos bére.
Betervezésre kerültek a jogszabály által előirt 2022-ben esedékes jubileumi jutalmak, amely 3
munkavállalót érint. Ők válnak jogosulttá a 40 éves jubileumi jutalomra
- törvény szerinti alapilletmények
277 569 e Ft
Felmentési idő 3 fő részére. Az Egyesített Bölcsőde ellátási területének sajátossága, hogy az
ellátottak egy része többnyelvű családból érkezik, illetve olyan családból, ahol a szülők csak
kismértékben, illetve egyáltalán nem beszélnek magyar nyelven. Esetükben a gyermeket
igyekszünk olyan csoportban-egységben ellátni, ahol a kisgyermeknevelő pedagógus
nyelvtudásával segíti a családokat. A jogszabályok mentén őket nyelvpótlék illeti meg.
A bölcsődei munkavállalók - kisgyermeknevelők - esetében 2021-től kötelező helyettesítési
pótlékot fizetni, meghatározott feltételek mentén, a társkisgyermeknevelő bármilyen jogcímű
hiányzása esetén:
- műszakpótlék: 3 600 e Ft
- normatív jutalmak
22 725 e Ft
- céljuttatások
2 000 e Ft
- készenlét, helyettesítés, túlóra
3 300 e Ft
- jubileumi jutalom (3 fő részére)
5 874 e Ft
- béren kívüli juttatások (cafeteria)
13 826 e Ft
- ruházati költségtérítés
5 562 e Ft
A bölcsödében foglalkoztatottak számára a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg
kötelezően a munkaruházati költségtérítést, annak 1-3 évente kötelező elemeit.
- közlekedési költségtérítés
2 249 e Ft
A dolgozók jelentős része vidékről jár be az I. kerületbe dolgozni, igy megilleti őket a lakhelytől
Budapest határáig vásárolt bérlet 86%-nak térítése.
- egyéb költségtérítések
786 e Ft
Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése, bankköltség térítés.
- szociális támogatás
300 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
3 384 e Ft
Bölcsődei orvos, pszichológus: a szakmai nevelő-gondozó munka mellett az ellátotti korosztály
életkorához igazítottan olyan szakembereket is foglalkoztatnak, akik segítik a pedagógiai
munkát, valamint segítik azon bölcsődei alapelv teljeskörú megvalósítását, mely a családok
rendszerszemléletű megközelítését helyezi fókuszba.
- egyéb külső személyi juttatások
1000 e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 500 e Ft
3. Dologi kiadások
- szakmai anyagok
1 800 e Ft
Tartalmazza a játékokat, mesekönyveket, gyógyszereket, valamint a szakmai szakkönyveket és
folyóiratokat.
- üzemeltetési anyagok
22 481 e Ft
Irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, textíliák (a bölcsődék működésére
vonatkozó rendelet ellátott gyermekenként 3 garnitúra ágyneműt, létszámnak és a folyamatos
cseréknek megfelelő mennyiségű textilpelenkát, fürdőlepedőt, gyermektörölközőt ír elő).

A bölcsődei élelmezést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza, kiemelten a közétkeztetésben biztosított
csecsemő és kisgyermekkori táplálást. Az Egyesített Bölcsőde minden telephelyén HACCP
rendszer szerint működtetett főzőkonyha biztosítja a gyermekek számára a napi négyszeri
étkezést. Egyik legfontosabb szempont a friss, szezonális alapanyagok felhasználása a
gyermekélelmezésben, élelmiszer beszerzésre 18 074 e Ft van tervezve.
- informatikai szolgáltatások igénybevétele
1200 e Ft
Étkezés nyilvántartó program, internet szolgáltatás.
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
600 e Ft
- közüzemi díjak
7 000 e Ft
- bérleti és iízingdíjak
735 e Ft
Szennyfogó szőnyeg, pamutrollni bérlése, élelmezési programok.
- karbantartási szolgáltatások
4 915 e Ft
Ingatlan, gépek, berendezések karbantartása (étellift, felvonó, fénymásolók, nyomtatók,
tüzoltókészülékek, kazánok), éves egészségügyi festés.
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 000 e Ft
Dietetikus, gyógypedagógus, kötelező továbbképzések, előadások, konferenciák.
- egyéb szolgáltatások
7 997 e Ft
Tűz- és munkavédelem, legionella kockázatelemzés, rovar és rágcsálóirtás (3 telephelyen),
szemétszállítás, homok csere a homokozókban, HACCP könyv előírás szerinti megújítása,
kertészeti munkák, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet kazán felügyelet bankköltség,
fertőtlenítés, egyéb.
- működési célú ÁFA
12 981 e Ft
- fizetendő ÁFA
1104 e Ft
- egyéb dologi kiadások
50 e Ft
4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
Az intézmény esetében koncepcionálisan tervezik a fejlesztéseket, beruházásokat. Minden
esetben fókuszálnak a konyhákra, az élelmezés kiemelt szerepére, valamint a
gyermekcsoportok bútorzatának, játékkészletének folyamatos cseréjére, megújítására.
Az informatikai eszközök beszerzésével a már meglévő eszközpark kerül bővítésre, felkészülve
arra, hogy a szakmai, módszertani szervezet, illetve az ágazatirányítás előírásainak
megfeleljenek abból a szempontból, hogy a bölcsődei adminisztrációt elektronikusan vezetik. A
járványhelyzethez kapcsolódóan több szakmai tevékenység (SZÉF ülések, szülőcsoportos
megbeszélések stb.) az online térbe kerültek át. melyek egy részét - kedvező tapasztalatok
alapján - továbbra is az online térben tervezik tartani.
Az Iskola utcai bölcsödében a tornaszoba kialakítása került betervezése, hogy a gyermekek
számára az aktív testmozgás rossz időjárás esetén is biztosítható legyen. A korosztály számára
a mozgás - különösen a nagymozgások - a lehető legfejlesztöbb hatásúak. A mosoda
áthelyezésével és helyiségek összenyitásával tágas, világos tornaszoba kialakítható.
A vizesblokkok felújítását több körben tervezik megvalósítani, most az első egység felújítása
szerepel a költségvetésben. A gyermekcsoportok fürdőszobái a bölcsőde építésekor (1986)
lettek burkolva és szaniterekkel ellátva, A cseréjük indokolt és fontos az esztétikus és funkcióban
tökéletesen megfelelő környezet kialakítása miatt.
A Tigris bölcsőde külső lépcsősorának felújítása elengedhetetlen. Jelenleg a lépcső töredezett,
repedezett, anyagában málik.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ

Az intézmény feladatait a székhelyén (1012 Budapest Attila út 89.) és négy telephelyen
(Gondozási Központ: 1013 Budapest Attila út 8., I. sz. Idősek Klubja: 1015 Budapest Hattyú u. 16.,
II. sz. Idősek Klubja: 1013 Budapest Roham u. 7., III. sz. Idősek Klubja: 1011 Budapest Fő u. 31.)
szociális szolgáltatóként látja el 58 státusszal.
A könyvtári szakfeladat 2022-től elkerül az intézménytől. így tervezésre csak a decemberi bér
és szolgáltatási költség került, mert ezek teljesítése januárban történik.
Az intézmény céljai:
- segítségnyújtás a szociális problémák megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és
kezelésében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak támogatásában,
- idősek, egyedül élő személyek, családok és gyermekes családok számára olyan egyéni,
csoportos és közösségi szolgáltatások és programok biztosítása, melyek preventív módon
hatnak, vagy célzottan a problémák csökkentésére, megszüntetésére irányulnak.
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek
testi és lelki egészségét. Az ellátások az esélyegyenlőség keretében ingyenesen, illetve szociális
helyzettől függően térítési dij ellenében vehetők igénybe, kortól és nemtől, fogyatékosságtól,
származástól, vallási hovatartozástól, korosztálytól függetlenül.
Az intézmény tevékenységi köre:
1. Gondozási Központ
- házi segítségnyújtás (idősek ellátása otthonaikban szociális segítéssel és személyi
gondozással 117 fő számára)
- szociális étkeztetés szociális konyhán (heti 7 nap meleg étel biztosítása helyben
fogyasztással, elvitellel, vagy kiszállítással)
- jelzórendszeres házi segítségnyújtás (£4 órás, krízishelyzetre reagáló pánikgombbal
működő szolgáltatás 200 készülékkel)
2. Idősek Klubjai
- idősek nappali ellátása (idősek klubjai 110 férőhellyel)
3. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- család és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés, adósságkezelés, segély ügyek intézése,
álláskeresési tanácsadás, környezettanulmány készítés, csoportok szervezése, táborok)
- család és gyermekjóléti központ (hatósági gyermekvédelmi ügyek, felügyelt
kapcsolattartás, krizistelefon, óvodai és iskolai szociális segítés, szociális diagnózis,
kórházi szociális munka, jelzőrendszeri tanácsadás, mediáció. pár és családterápia,
családkonzultáció, pszichológiai tanácsadás, jogi segítségnyújtás)
- pszichiátriai betegek közösségi ellátás (40 fő számára. Búgócsiga csoport)

A 2022. évi tervezett bevételek:
Működési bevételek (terembérleti díjak):
Ellátási díjak:
Kiszámlázott ÁFA:

224 e Ft.
44 595 e Ft
9 374 e Ft

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
Irányító szervi támogatás:

20 000 e Ft
421471 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:
L Személyi kiadások
330 577 e Ft
Az intézménynél a minimál- és garantált bérminimum növekedése minden dolgozót érint, ez
indokolja a 2022. évi költségvetés személyi juttatásainak növekedését. Az átlagbér azonban
nem haladja meg az országos statisztikailag kimutatott átlagbért
- törvény szerinti alapilletmény összesen
270 273 e Ft
Felmentési időre 2 fő részére 2 675 e Ft van tervezve, a minimál- és garantált bérminimum
emelés miatti növekedés 29 549 e Ft.
- normatív jutalmak összesen
23 977 e Ft
- céljuttatás
8 497 e Ft
A lakosság körében a nyári táborokra nagy az érdeklődés, azonban egyre nehezebb találni rá
vállalkozó kollégát, akik a családokat, gyermekeket, időseket kísérik.
- jubileumi jutalom 2 fő részére
2 680 e Ft
- béren kívüli juttatás (cafeteria)
14 869 e Ft
- közlekedési költségtérítés
2 346 e Ft
- egyéb költségtérítések
932 e Ft
Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás, bankköltség térítés.
- szociális támogatás
290 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
4 675 e Ft
Az intézmény dolgozói a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esti és éjszakai ügyeletét nem
tudják ellátni a mindennapi munkájuk mellett, ezért szükséges külső ügyeletesek bevonása a
feladat ellátásához (ez egy 3 600 eFt-os tétel), rendezvényeink és csoportos foglalkozások
(családi nap, szülő klub, szülést felkészítő csoport, nagykamasz csopor, egyszülős csopor, nyári
napközis táborok), az éves február 28.-ig kötelező gyermekvédelmi konferencia.
- egyéb külső személyi juttatások
2 038 eFt

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 466 e Ft

3. Dologi kiadások
- szakmai anyagok
1 994 e Ft
Gyógyszerbeszerzés, hírlap előfizetés a klubok részére.
- üzemeltetési anyagok
9 363 e Ft
Irodaszerek, tisztítószerek, munka- és védőruha, karbantartási anyagok, üzemanyagok, egyéb
üzemeltetési anyagok (konyhai eszközök, foglalkozásokhoz szükséges anyagok, dekoráláshoz
szükséges anyagok) beszerzése.
- informatikai szolgáltatások igénybevétele
3 549 e Ft
Szocionet program, internet szolgáltatás, vírusvédelem licenc, rendszergazda szolgáltatása, új
honlap készíttetése.
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
3 295 e Ft
Telefon költségek.
- közüzemi dijak
5 319 e Ft
- vásárolt élelmezés
31123 e Ft
2022.02.28.-án a jelenlegi szolgáltatóval a szerződés megszűnik, új beszerzés kiírása
szükséges. Az élelmiszer árak folyamatos drágulása miatt 10%-os áremeléssel számítva az új
szám 51 910 e Ft lehet. A tervezett és a számított költség különbözetét a 2021. évi maradvány
fedezi.
- bérleti és lízingdíjak
3 054 e Ft
Szennyfogó szőnyeg, ásványvíz automata bérlése 2 telephelyre, jelzórendszeres házi
segítségnyújtás vészjelzők bérleti dija.
- karbantartási szolgáltatások
4 508 e Ft
Az intézmény telephelyei valamint székhelye 20-40 éve felújított épületekben találhatók,
melyekben a folyamatos karbantartás elengedhetetlenül szükséges.

- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
7 594 e Ft
A szociális területen a feladatok a kiégés megelőzése és a segítségnyújtás miatt szupervízióval
történnek. 4 szakmai szupervíziót biztosít az intézmény a munkatársaknak részére. Jogi
tanácsadás, adatvédelmi tisztviselő, kötelező továbbképzések, pedikűr (idősek klubjai 3
helyszínén), mentái egészségügyi ellátás (közösségi pszichiátriai ellátás), előadások,
konferenciák.
- egyéb szolgáltatások
7 707 e Ft
Tűz- és munkavédelem, legionella kockázatelemzés, rovar és rágcsáló irtás (5 telephelyen),
szemétszállítás, postaköltség, távfelügyelet, bankköltség, taxi szolgáltatás (jelzőrendszerhez),
gépjármű biztosítás, csoportok, klubok foglalkozásai, egyéb szolgáltatások (szállittatás,
kulcsmásolás, ablaktisztítás, szalagfüggönyök tisztítása, zsírfogók tisztítása, stb.).
- működési célú ÁFA
SO 671 e Ft
- fizetendő ÁFA
3 687 e Ft
- egyéb dologi kiadások
150 e Ft

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
A székhelyen a régi épületben folyamatos a beázás, ha valamelyik szomszéd felújít, vizes a
galéria felett a plafon, ezt meg kell szüntetni a klíma felszerelése előtt A Gondozási Központ
120 m2, melyen 22 kolléga dolgozik, sikerült megszerezni a szomszédban lévő lakást (43 m2),
melynek egybenyitása 2021 végén elkezdődik. 2022-re is tervezve van még áthúzódó tétel.

Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2 hektáros területen működik a Naphegyen. Az
intézmény szakmai működésének alapelveí összhangban vannak a Budavári Önkormányzat
Sportkoncepciójával, ennek megfelelően feladatai a következők:
- a kerületi diáksport és diákolimpiái versenyek előkészítése, lebonyolítása,
- a kerület oktatási intézményeiben tanuló diákok testnevelés tanórai tevékenységéhez,
valamint a testnevelés tantárgy gyakorlati érettségijéhez szükséges feltételek
biztosítása,
- óvodások sportprogramjainak támogatása, segítése,
- a lakosság számára rendszeres szabadidős foglalkozások biztosítása, a felmerülő
igények lehető legteljesebb kiszolgálása,
- a nyári önkormányzati kerületi napközis tábor működésének segítése a sportpályák
használatának biztosításával,
- a Sportközpont rendezvényeinek előkészítése, lebonyolítása, valamint az
Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában való részvétel. Tavaszköszöntö Sportnap, Gyereknap, Generációs
Családi és Sportnap. Nyárbúcsúztató, Rendvédelmi Sportnap. Kihívás Napja, Lecsófőzö
party, iskolai rendezvények és sportnapok, stb,
- az Oxygen Wellness által a téli időszakban üzemeltetett műjégpálya iskolai tanórákon
és óvodai foglalkozásokon való használatának koordinálása,
- a Sportközpont létesítményeinek bérbe adása, teniszpályák, műfüves és füves
futballpálya, atlétikapálya és kültéri fitneszeszközök, közösségi terem.
A 2020. és 2021. években a Sportközpont működése a pandémia miatt teljesen eltért a
megszokottól, elmaradtak a hagyományos rendezvények, a diákolimpiái versenyeket csak
részben voltak lebonyolítva. Több nagyszabású céges sportnap, rendezvényre megszervezése
elmaradt és ez a bérleti díjbevételek elmaradását is jelentette.

A 2022. évi tervezett bevételek:
Működési bevételek (Szolgáltatások ellenértéke):
12 000 e Ft
A bevételi előirányzat a sportpályák, büfé, közösségi terem bérleti díjait tartalmazza.
Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
Irányító szervi támogatás:

6 000 e Ft
77 055 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:
1. Személyi kiadások
Jelenleg a Sportközpont 8 teljes munkaidős, közalkalmazotti státusszal rendelkezik.
A személyi juttatások tervezett összege
45 239 e Ft, ebből
- törvény szerinti alapilletmény
32 886 e Ft
(a minimálbér és garantált bérminimum miatti növekedés 358 e Ft/hó x 11 hó = 3 938 e Ft)
A megbízható és jó munkaerő megszerzése és megtartása érdekében az intézményvezető
szükségesnek tartja a bérek munkáltató jogkörben történő emelését ami éves szinten 11 hó x
30 e Ft x 7 fő = 2 310 e Ft-ot jelentene.
normatív jutalmak összesen
2 648 e Ft
- céljuttatás
1000 e Ft
- készenlét, ügyelet, helyettesítés díja
2 360 e Ft
Az intézmény hétvégén is nyitva tart, és fogadja a kerületi sportolni, mozogni vágyókat,
bérlőket.
- béren kívüli juttatás (cafeteria)
2 087 e Ft
- közlekedési költségtérítés
262 e Ft
Az intézménynek 2 fő vidékről bejáró dolgozója van, az ő munkába járásuk költségtérítése került
betervezésre a jogszabályban előírt mértékben.
- egyéb költségtérítés
196 e Ft
Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése és a rendelet szerinti
bankköltség térítés.
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
3 200 e Ft
Tartalmazza a megrendezett sportversenyek, diákolimpiák versenybírói megbízási díjait, a
diákversenyek kisérötanáraínak megbízási dijait, valamint a vasárnapi ügyeletet 1 fó külsős,
megbízással foglalkoztatott munkavállaló bevonásával.
- egyéb külső személyi juttatások
600 e Ft
Rendezvények reprezentációs kiadásai.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3. Dologi kiadások

6 206 e Ft

18 323 e Ft, ebből

szakmai anyagok
750 e Ft
Tartalmazza a diákolimpiák (kerületi iskolák diákjainak sportversenye) helyezettjeinek
kiosztásra kerülő érmeit (évente 10 sportágban kerül megrendezésre diákolimpia, ahol az
értékelés korosztályonként, nemenként, egyénenként és csapatonként történik), valamint a
sportoláshoz szükséges eszközök pótlását, amelyek nem minősülnek tárgyi eszköznek (labdák,
hálók, pingpong és tollaslabda felszerelések, bóják, stb.).
- üzemeltetési anyagok
2 660 e Ft
Tartalmazza a következő anyagok beszerzését: irodaszerek, hajtó- és kenőanyagok, munkaés védőruha, karbantartási anyagok, tisztítószerek, egyéb üzemeltetési anyagok.
- informatikai szolgáltatások igénybevétele
240 e Ft

Internet szolgáltatás, POS terminál szolgáltatás (az intézménynél bevezetésre került a
bankkártyás fizetési mód, mely nélkül a délutáni és hétvégi időszakban megoldhatatlan lenne
a bérleti díj beszedése).
egyéb kommunikációs szolgáltatások
300 e Ft
közüzemi díjak
3 000 e Ft
A 2021-es évben az előirányzat 2 000 e Ft volt, azonban az energia árak emelkedése miatt
szükséges az előirányzat emelése. 2022. évre a költségvetés tervezéséig az áramszolgáltató
már jelezte a jelentős (majdnem dupla) áremelését.
bérleti és lízingdíjak
300 e Ft
Rendezvényekhez légvárat, egyéb játszóeszközöket bérelnek, amit a gyermekek nagyon
szeretnek,
karbantartási szolgáltatások
1 600 e Ft
Ez a keret fedezi a 2 hektáros terület, valamint a rajta található épületek, helyiségek
állagmegóvását, rendeltetésszerű használat esetén azok karbantartását, valamint a füves és
műfüves futballpálya, teniszpályák, kézilabdapálya, röp- és tollaslabdapálya, öltözők és
vizesblokkok használhatóságának biztosítását.
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
1250 e Ft
A diákolimpiái versenyek szervezésénél közreműködnek a kerületi testnevelő tanárok. A
rendezvényekre meghívott előadók, foglalkozást vezetők (pl. kézműves, egészségügyi szűrésre
felkért szakemberek), valamint a kerületi lakosság részére ingyenesen biztosított
sportfoglalkozások (pl. nordic walking) irányítóinak díjazása ebből a keretből történik.
egyéb szolgáltatások
4 286 e Ft
Tűz- és munkavédelem, rovarirtás, szemétszállítás, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet,
bankköltség, kertészeti munkák (metszés, permetezés, stb.), fertőtlenítés (járványra való
tekintettel a fertőzésveszély elkerülése érdekében folyamatos kültéri és beltéri fertőtlenítés a
Sportközpont teljes területén).
működési célú előzetesen felszámított ÁFA
3 837 e Ft
- egyéb dologi kiadások
100 e Ft

-

-

-

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
a teniszpályák és a műfüves futballpálya világításának korszerűsítése keretében a
jelenlegi, elavult fémhalogén fényvetők lecserélésre kerülnek energiatakarékos Led
világítófejekre.
a központi épület öltözők felőli bejáratának és környezetének megvilágítása szükséges,
jelenleg ezen a területen semmiféle világítás nincs, ami balesetveszélyes,
a Sportközpont bejáratánál a látogatók pályahasználati jogosultságát ellenőrző,
kapuügyeletet ellátó dolgozó számára védett (időjárási viszonyok) hely biztosítása kis
méretű telepített faházzal (nincs beléptető rendszer, recepció),
a központi épületben lévő két irodahelyiség és műhely világításának korszerűsítése (a
tűz- és munkavédelmi jegyzőkönyv kifogásolja a világítás megfelelőségét),
a Sportközpont kétszárnyú gépkocsi behajtó kapujától a Közösségi épületig tartó út
murva borításának lecserélése viacolor burkolatra (a 2020-as jóváhagyott
költségvetésben már szerepelt, a pandémia miatt elmaradt, ennek a munkának az I.
üteme kerül megtervezésre).

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: 1. tájékoztató tábla
- az előirányzatok felhasználási tervét: 5. tájékoztató tábla
- a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást: 4. tájékoztató tábla

- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve: 6.
tájékoztató tábla

Tájékoztató jelleggel elkészítettük és bemutatjuk a £021. évi eredeti és módosított
előirányzatait a 2021. évi várható teljesítésekkel is (2. és 3. tájékoztató táblák).
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a bizottság egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet
megalkotására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT

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

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

2. AZ

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1. melléklet:
2. melléklet:
alapján
3. melléklet:
4. melléklet:
5. melléklet:

rendelet tervezete
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a
rendelet indokolása
tájékoztató táblák
Bizottságok véleménye

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
_/2022. (II......) önkormányzati rendelete
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartása alá tartozó
költségvetési szervekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő
előirányzatokból részesülnek.

2. A címrend

2. § Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:
a) Budapest i. Kerület Budavári Önkormányzat,
b) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
c) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet,
d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák.
e) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ,
g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata.
h) Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a költségvetési és
finanszírozási bevételek együttes főösszegét 16 608 038 e Ft-ban, a költségvetési és
finanszírozási kiadások együttes főösszegét 16 608 038 e Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:
a) a költségvetési bevételek főösszege
9 813 848 e Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege
15 456 662 e Ft,
c) a költségvetési egyenleg - 5 642 814 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg 4 796 406 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg - 846 408 e Ft,
d) a finanszírozási kiadás 1151 376 e Ft, ebből betét kihelyezés 1100 000 e Ft,

e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 4 254 190 e Ft és banki betét
megszüntetése 2 540 000 e Ft.
4. § (1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt
előirányzatokat határozza meg:
a) működési költségvetési bevételek:
8 367 384 e Ft,
b) működési költségvetési kiadások:
13163 790 e Ft,
c) felhalmozási költségvetési bevételek:
1446 464 e Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadások:
2 292 872 e Ft,
e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 6 794190 e Ft,
f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások: 1151 376 eFt.
(2) Az Önkormányzat a 2022. évi
a) bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet,
b) működési, felhalmozási és
előirányzatonként a 2. melléklet,

finanszírozási

bevételeit

c) működési, felhalmozási és
előirányzatonként a 3. melléklet

finanszírozási

kiadásait

intézményenként és
intézményenként

és

kiemelt
kiemelt

szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat a beruházási és felújítási előirányzatokat intézményeként, célonként és
feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A bevételek és a kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban történő
bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételeket és
kiadásokat 8. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8.
§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait a 10. számú melléklet
tartalmazza.
(8) A Környezetvédelmi Alap 2022. évi bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet
tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek
támogatásának előirányzatát 4 601 631 e Ft összegben állapítja meg.

irányító

szervi

4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

5. § (1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 569,75.
(2) Az Önkormányzat által meghatározott közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 4 fő.
(3) Az (1) bekezdés szerinti éves létszámkeretet intézmények szerinti bontásban a 7. melléklet
állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely
betöltéséről saját hatáskörben dönt. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről az intézmény

vezetője haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. Év közbeni feladatváltozás miatt
megüresedett álláshely nem tölthető be.

5. Általános és céltartalék

6. § (1) Az Önkormányzat 1665 754 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és
céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet szerint
állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 25 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 25 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a
költségvetésért felelős bizottság dönt.
(4) Az egyéni választó kerületben mandátumot szerzett képviselő a „Támogatások céltartalék”
„Körzetes képviselői keret” előirányzat felhasználásáról egy millió fortin erejéig dönt.
(5) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött
többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.
(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő
átcsoportosításának a jogát a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a polgármesterre
ruházza át.
(7) A Képviselő-testület a céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a
jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) a „Támogatások céltartalék" „COVID és Krízisalap" előirányzatából a szociális ügyekért
felelős bizottságra,
b) az „Intézményi céltartalékok” előirányzatból a költségvetésért felelős bizottságra az
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak finanszírozására.

6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a
2022. évi előírt bevételek beszedésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a
bevételek teljesítésének arányában történő teljesítésére.
(2) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért
a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a
kiadása egyensúlyának a megtartásáról.
8. § (1) A Képviselő-testület a folyószámla-hitelkeret, a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön)
felvételére vonatkozó döntés jogát saját hatáskörében tartja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások
vonatkozásában - amennyiben arra szükség van - többéves, de legfeljebb három éves
időtartamra keretszerződést kössön azzal, hogy az egyes évet érintő kiadások nem haladhatják
meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott Összeget.

9. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket
hozhat.
(2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
elemi csapás és következményeinek az elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlyára
kedvezőtlenül ható esemény miatti halaszthatatlan intézkedés.
(3) A polgármester az (l)-(2) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő
testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

10. § (1) A polgármester 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 módosithatja.
(2) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt
előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra saját hatáskörben jogosult.
(3) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles harminc
napon belül a jegyzőn keresztül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításról és átcsoportosításról.
(4) Az (l)-(3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítást a soron következő
költségvetési rendelet módositásában kell átvezetni.
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 34,§ -a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át
a Polgármesterre.
(2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint
a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között
előirányzat-átcsoportosítást 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.
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltartalékok terhére az
előirányzatnak megfelelő összegig a céltartalékban meghatározott feladat finanszírozása
érdekében pályázat benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az
erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül
elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a
felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé
történő átcsoportosítására. A felhatalmazás a polgármestert értékhatárra tekintet nélkül illeti
meg.
14. § Ha a polgármester vagy a bizottság átruházott hatáskörben döntést hoz, vagy ha év
közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap
az Önkormányzat számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, a
polgármester azt köteles negyedévente - az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2022. évi
költségvetési beszámoló elkészítésének a határidejéig, december 31-ei hatállyal rendeletmódosítás keretében a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel a kötelezett az
átruházott hatáskörben hozott döntéséről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

8. A gazdálkodás rendje

15. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési
szerv a meghatározott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. A fel nem használt kiadási
előirányzatot a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett a
költségvetési rendelet utolsó módosításakor az általános tartalékba helyezi.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a jóváhagyott előző évi
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, továbbá az elmaradt feladatokat érintő
kiadási előirányzat-megtakarítás összegét a költségvetési rendelet utolsó módosításakor
általános tartalékba kell helyezni.
16. § (1) A költségvetési szerv részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott
felhasználási célokra fordíthatók. Ha a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet
úgy a költségvetési szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani az
alábbi tételek esetében:
a) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,
b) az általános tartalékból év közben meghatározott feladatfinanszírozására jóváhagyott
előirányzatok,
c) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások és
d) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.
(2) A költségvetési szerv esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga
után a fenntartói támogatás növekedését. Ha a bevételek nem folynak be, a kiadási
előirányzatok nem teljesíthetők.
(3) A költségvetési szerv elszámolási kötelezettséggel tartozik a részére céljelleggel juttatott
támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról.
17. § (1) Költségvetési szerv a költségvetésért felelős bizottság engedélyével nyújthat be
szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása
költségvetési többlettámogatást igényel.
(2) A költségvetési szerv vezetője a polgármester engedélyével pályázhat, ha a pályázat
költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az
engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az Önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv
likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, és a költségvetési szerv az
előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület
jóváhagyásával vállalhat a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályok szerint.
Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többletlétszámot
igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem minősül éven túli kötelezettségvállalásnak a
költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalás.

9. A finanszírozás rendje

18. § (1) Az Önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket az éves
likviditási ütemterv figyelembevételével biztosítja. A polgármesteri hivatal a likviditás és a belső
kontrollrendszer fenntartása érdekében megfelelési tanácsadót bízhat meg, amely számára az
önkormányzati gazdasági társaság havonta teljeskörű adatszolgáltatásra köteles. Az
adatszolgáltatási
kötelezettség
elmulasztása
a
közszolgáltatási
finanszírozás
felfüggesztésével jár.

(2) A polgármesteri hivatal finanszírozása az Önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájáról közvetlenül történik, az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv
számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételei és e számláról
teljesíti a kiadásait.
19. § (1) A költségvetési szerv irányítószervi támogatása - figyelemmel a költségvetési szerv
saját bevételeinek a teljesítésére is - a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének
megfelelő ütemben történhet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő,
kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szerv támogatási előirányzatait, az
Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és a helyi nemzetiségi
önkormányzat támogatási előirányzatait - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - zárolhatja,
csökkentheti vagy törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló
projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati
támogatás, valamint
c) a segély jellegű ellátások
előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt
összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év
zárását megelőzően dönt.
(5) A polgármesteri hivatal kivételével az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv
irányítószervi támogatás terhére 2022. december 20-át követően 2023-ra kötelezettséget
nem vállalhat.
(6) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv más szervezetet nem támogathat.

10. Létszám- és bérgazdálkodást érintő, valamint az illetményre vonatkozó szabályok

20. i (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a
2022. évben 63 000 Ft.
'
'
‘
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a
költségvetési szerv részére meghatározott létszámkeretet (álláshely) a tényleges
foglalkoztatás során köteles betartani.
21. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként és összességében az elemi
költségvetésben tervezett módosított személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.
(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az
azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a
többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások
körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után
fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a
meghatározott időszakra emelhető.
(3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv éves személyi juttatás
előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjnak, az alkalmazottak térítésének, az
alkalmazott és a tanuló kártérítésének, továbbá egyéb térítésének, a felhalmozási célú
bevételeknek, valamint az átvett pénzeszközöknek az előirányzatot meghaladó többletéből.

kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött
szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
(4) A költségvetési szerv csak akkor fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat
kérelemmel, ha előirányzata vagy maradványa nem biztosítja az Önkormányzat kötelező
feladatai ellátását, törvényben előirt kötelezettségei teljesítését.
E2. § (1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás,
a polgármester engedélyével a jutalom és céljuttatás előirányzat terhére annak erejéig,
valamint a bérmegtakarítás terhére annak erejéig a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése
esetén fizethető.
(2) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére a polgármester
engedélyével és csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti
fizetési kötelezettségét teljesíti, és a kifizetést az Önkormányzat likviditási helyzete lehetővé
teszi.
23. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében
szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy
vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:
a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,
b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő
szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű
feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő
szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető meg a költségvetési szerv vezető
jogállású álláshelyének a betöltésére.

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

24. § A Képviselő-testület - kamatbevétel szerzése céljából - az átmenetileg szabaddá váló
pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át. A polgármester a
bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapír
(államkötvény) vásárlására jogosult.
25. § A Tervtanács tagjait 2022. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke bruttó 8 000
Ft/fő/alkalom.
26. § (1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt
esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az
éves eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy a 100 millió forintot, haladéktalanul köteles erről
a tényről a polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését
kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester
bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi.
(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot
terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
27. § (1) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság az Önkormányzattal
kötött szerződésből tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy a 100
millió Ft-ot elérő harminc napon túli lejárt tartozásállományáról - ha e tartozást egy hónap
alatt nem képes harminc nap alá szorítani - köteles haladéktalanul a polgármestert és a
költségvetésért felelős bizottságot írásban tájékoztatni.

(2) A (1) bekezdés szerinti esetben o polgármester a költségvetésért felelős bizottság
javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.
(3) A független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot
terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
28. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére - figyelemmel a költségvetési szervek
pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok
előnyben részesítésének a követelményére - az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben a jegyző előzetes engedélye alapján.
c) kiküldetési kiadás,
d) reprezentációs kiadás,
e) 200 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadás,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
g) pályázat végrehajtása során felmerülő, banki átutalással nem teljesíthető kiadás,
h) munkavállaló nem rendszeres személyi juttatása, fizetési előleg, amennyiben az érintett
munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre
felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá
i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.

12. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. február ......

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr Németh Mónika
jegyző

2. melléklet

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

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak
végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem
várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak nem
eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által
előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be
a képviselő-testületnek.
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.

3. 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 1-2. §-hoz: A rendelet hatályát és a címrendet határozzák meg.
Indokolás a 3-4. §-hoz: Meghatározza azokat a bevételi és kiadási főösszegeket, alapvető
részletezésben, amelyek az Önkormányzat gazdálkodásának a kereteit adják.
Indokolás az 5. §-hoz: Az Önkormányzat által alkalmazható foglalkoztatottak létszámáról
rendelkezik.
Indokolás a 6. §-hoz: A tartalékokat, valamint a céltartalékok felhasználási módját határozza
meg.
Indokolás a 7-9. i-hoz: A rendelet meghatározza a végrehajtása során alkalmazandó
szabályokat.
Indokolás a 10-14. §-hoz: A rendelet felállítja azt a szabályrendszert, amely keretek között az
egyes költségvetési átcsoportosítások megtörténhetnek.
Indokolás a 15-17. §-hoz: A előirányzatok felhasználási módjának korlátáit, speciális előírásait
állapítják meg ezek a szakaszok.
Indokolás a 18-19. §-hoz: Az Önkormányzat finanszírozási viszonyban áll a költségvetési
szerveivel, és a saját tulajdonában álló gazdasági társaságokkal. Ezen finanszírozási
folyamatok szabályozottságát biztosítják a szakaszok.
Indokolás a 20-23. §-hoz: A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozóan határozza meg azokat
az egyedi szabályokat, amelyek a humánpolitikai gazdálkodás biztonságosságához
szükségesek.
Indokolás a 24-28. i-hoz: A költségvetési gazdálkodás során szükséges egyéb szabályokat
tartalmazza.
Indokolás a 29. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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.

5. melléklet
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
előzetes bizottsági véleményezése

1. Idegenforgalmi Bizottság
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Idegenforgalmi Bizottsága
84/2022.01. 9.) IB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Idegenforgalmi
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes véleményezése" tárgyú előterjesztésben
szereplő költségvetési rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet 6.
melléklet „Általános tartalék" terhére lO.OOOe Ft összeg kerüljön átcsoportosításra a 3.
melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - egyéb civil
szervezetek" sorára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat I. kerületi hajléktalanellátásának
támogatása céljára.
2. Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
11/2022. Í1L 9.) NOKSB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes véleményezése" tárgyú
előterjesztésben szereplő költségvetési rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a
rendelet-tervezet 6. melléklet „Általános tartalék" terhére lO.OOOe Ft összeg kerüljön
átcsoportosításra a 3. melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
(K512) - egyéb civil szervezetek" sorára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat I. kerületi
hajléktalanellátásának támogatása céljára.
3. Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottsága
3/2022. flL 8.1 PEB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- és Ellenőrzési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes véleményezése" tárgyú előterjesztésben

szereplő költségvetési rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a rendelet-tervezet 6.
melléklet „Általános tartalék" terhére lO.OOOe Ft összeg kerüljön átcsoportosításra a 3.
melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) - egyéb civil
szervezetek" sorára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat I. kerületi hajléktalanellátásának
támogatása céljára.
4. Tulajdonosi Bizottság
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Tulajdonosi Bizottsága
5/2022. fii. 80 TB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetésének előzetes véleményezése" tárgyú előterjesztésben szereplő
költségvetési rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal:
a rendelet-tervezet 6. melléklet „Általános tartalék" terhére 10.OOOe Ft összeg kerüljön
átcsoportosításra a 3. melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre (K512) - egyéb civil szervezetek" sorára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat I.
kerületi hajléktalanellátásának támogatása céljára,
- a rendelet-tervezet 6. melléklete 13. „Kerületi lakáscélú ingatlanállomány bővítése"
sorának elnevezése „Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése"
elnevezésre módosuljon.
5. Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
11 /2022. fii. 9.1 VKB határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes
véleményezéséről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az „A Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előzetes véleményezése" tárgyú
előterjesztésben szereplő költségvetési rendelet-tervezetet az alábbi módosításokkal:
a rendelet-tervezet 6. melléklete 13. „Kerületi lakáscélú ingatlanállomány bővítése"
sorának elnevezése „Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése"
elnevezésre módosuljon,
- a rendelet-tervezet 6. melléklete 29. „THEA Nonprofit Kft. Működési célú támogatása,
egyéb kulturális célok" sorának elnevezése „Egyéb kulturális célok támogatása"
elnevezésre módosuljon,
- a rendelet-tervezet 6. melléklet „Általános tartalék" terhére 10.OOOe Ft összeg kerüljön
átcsoportosításra a 3. melléklet „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre (K512) - egyéb civil szervezetek" sorára a Magyar Máltai Szeretetszolgálat I.
kerületi hajléktalanellátásának támogatása céljára.

1. melléklet az ..JlOll. (II......} önkormányzati rendelethez

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)
BEVÉTELEK

2022. évi eredeti

KIADÁSOK

előirányzat
Költségvetési bevételek
Működési bevételek

előirányzat

9813 848 Költségvetési kiadások
8367 384

15456 662

Működési kiadások

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 307617

K1

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevételek

2991 479

K2

Munkaadót terhelő járulékok

B4

Működési bevételek

30682B8

K3

Dologi kiadások

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások
ebből: általános tartalék
ebből: céltartalék

Felhalmozási bevételek
B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

Belföldi finanszírozás bevételei
ebből: központi, irányító szervi támogatások folyósítása
ebből: belföldi értékpapírok bevételei

2622. évi eredeti

1446 464

Felhalmozási kiadások

13 163 790
3891 562
564245
5 500 569
186 500
3 020 914
140000
1525754
2 292 872

87464

K6

Beruházások

1 007 058

1 350 000

K7

Felújítások

1 266 023

9 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11 395821 Finanszírozási kiadások (K9)
11 395 821

K91

4601631
0

ebből: maradvány igénybevétele

4254190

ebből: betét megszűntetése

2540000

19792
5753007

Belföldi finanszírozás kiadásai

5753007

ebből: központi, irányító szervi támogatások föl

4 601 631

ebből: belföldi értékpapírok kiadásai
ebből: betét lekötés

1100000

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése
B82

Külföldi finanszírozás bevételei

ggg

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
elöirán.zata
Irányító szerv tám nélküli fmansz bevétel (Betf.fin-Kpi tám)

0

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai

Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

ügyletek kiadásai

Működési egyenleg
Felhalmozási egyenleg
Finanszírozási egyenleg
EGYENLEG MINDÖSSZESEN

0

Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás
6794190

21209 669 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
4601631 Belső intézményi finanszírozás korrekciója

16608 038 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Költségvetési egyenleg

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
0

iBelf.fin-Kpi térni

BEVETELEK MINDÖSSZESEN

51376

-5 642 814
4796406
-846408
5642814
0

1151376

21209669
4 601631

16608 038

1. melléklet az .../2022. (II......) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2022. évi eredeti

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

előirányzat
Költségvetési bevételek

előirányzat

7609 067 Költségvetési kiadások

Működési bevételek

2022. évi eredeti

6162603

6934860

Működési kiadások

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 442 617

K1

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevételek

2 991 479

K2

Munkaadót terhelő járulékok

B4

Működési bevételek

1 728 507

K3

Dologi kiadások

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

o

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

5623 634
205 379
30710
2180131
186500
3020914

ebből: általános tartalék
ebből: céltartalék
Felhalmozási bevételek

1446464

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

Felhalmozási kiadások
K6

Beruházások

701 034

1 350000

K7

Felújítások

590 400

9 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Belföldi finanszírozás bevételei

5078 800

ebből: betét megszüntetése

2540000

ebből: maradvány igénybevétele

2538 800

Külföldi finanszírozás bevételei

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

K91

19792
5 753 007

Belföldi finanszírozás kiadásai

5 753 007

ebből: betétlekötés

1100000

ebből: központi, irányító szervi támogatások föl

4 601531

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai

K93

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

K94

Váltókiadások

0

ügyletek kiadásai

előirányzata
B84

1 311 226

87 464

5078 800 Finanszírozási kiadások (K9)

B82

140
1525754

Váltóbevételek

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

12687 867 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

2022. évi eredeti

KIADÁSOK

előirányzat
Költségvetési bevételek
Működési bevételek
B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0
0

12687 867

2022. évi eredeti
előirányzat

2204 781 Költségvetési kiadások
2204781

8 521 802

Működési kiadások

865000

KI

Személyi juttatások

0

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 339 781

K3

Dologi kiadások

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

7 540 155
3 686183
533 535
3 320 438
0
0

ebből: általános tartalék
ebből: céltartalék
Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási kiadások

0
0
981647

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K6

Beruházások

306 024

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

675623

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

6 317 021 Finanszírozási kiadások (K9)

Belföldi finanszírozás bevételei

6 317 021

ebből: irányító szervi támogatások folyasítása

4601 631

ebből: maradvány igénybevétele

1 715 390

B82

Külföldi finanszírozás bevételei

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
elöiránvzata

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0
o

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0
0
0

ebből: belföldi értékpapírok kiadásai

0

ebből: központi, irányító szervi támogatások fof

0

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

K93

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai

8 521 802 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 521 802

K iem elt előirányzat

2. melléklet a ..../2022.(ll...... ) önkormányzati rendelethez
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
FŐVÁROS I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖN KORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET
2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (Bili)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)
gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

489 913

489 913

417 667

417 667

520 289

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDŐ KŐ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

0

0

0

0

í)

0

0

520 289

379 646

379 646

140 643

140 643

14 748

14 748

ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(Dl 132)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (Bl 15)
Elszámolásból származó bevételek (Bl 16)

0
0

Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)

1 442 617

1 442 617

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

0

2 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

0

0

0

0

0

Bl

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési

1 442 617

2 000

863 000

0

0

0

0

0

2 307 617

87 464

0

0

0

0

0

0

0

87 464
87 464

87 464

szerveik (B25j

B2

865 000
863 000

863 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)

863 000

87 464

0

0

0

0

0

0

0

87 464

K iem elt előirányzat

2. melléklet a ..../2022.(ll...... ) önkormányzati rendelethez
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST
KERÜLET
BUDAPEST I.
FŐVÁROS I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET
2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése

Vagyoni típusú adók (B34)

705 000

ebből: építményadó (B34)

0

0

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDŐKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
1 EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat
0

0

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat
0

0

0

705 000
700 000

700 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

ebből: telekadó (B34)

5 000

5 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2 204 479

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési

0

0

0

0

0

0

0

2 204 479

2 204 479

tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

35 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

35 000
35 000

35 000

(B355)

2 204 479

2 239 479

0

0

0

0

0

0

0

2 239 479

47 000

0

0

0

0

0

0

0

47 000

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot

40 000

40 000

7 000

7 000

megillető része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)

Közhatalmi bevételek (B3)

B3

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

2 991 479

0

0

0

0

0

0

0

57

51

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1245 000

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)
ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

300 000
945 000

2 991 479

8 000

19 069

770 071
750 000

0

0

224

12 000

2 054 364
1 050 000
945 000

K iem elt előirányzat

2. melléklet a ..../2022.(ll...... ) önkormányzati rendelethez
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST
KERÜLET
BUDAPEST I.
FŐVÁROS I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET
2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

2022. évi eredeti
előirányzat

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat

104 600

5 250

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPESTI.
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SPORT-ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDŐKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS
2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

4 837

114 687
0

ebből: államháztartáson belül (B403)

Tulajdonosi bevételek (B404)

4 500

0

0

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

391 500

2 160

1879

0

0

0

50 000

23 320

20 220

44 595

138 135

249 661

7 602

2 209

9 374

664 385

0

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek (B4081)
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)
Kamatbevételek és más nyereségjellegü bevételek
(B408)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

0

60

100

0

0

0

0

14 160

14 000

0

60

100

0

0

0

0

14 160

1 800

0

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

68 200

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

Működési bevételek (B4)

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B5Í)

0

B4

1 728 507

0

10 160

21008

0

0

0

0

76 200

1184 232

35 759

0

0

22 429

0

54193

0

12 000

0

3 068 288
0
0
1 350 000

1 350 000

0

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

0

65 000

eladásából befolyt eladási ár (B51)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

8 000

1 800

65 000

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

4 500

0

0

0

0
0

2. melléklet a ..../2022.(ll.......) önkormányzati rendelethez
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Rovat megnevezése

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
FŐVÁROS I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
Rí HIVATAL
ÉS SZOLGÁLTATÓ
SZOLGÁLATA
SZERVEZET
2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDŐKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

0

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

0
B5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(=244+...+254) (B65)

1 350 000

0

0

0

0

0

0

0

1 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek (B65)

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

ebből: háztartások (B65)

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi

0

vállalkozások (B65)
ebbőbönkormányzati többségi tulajdonú nem

0

pénzügyi vállalkozások (B65)
ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

ebből: Európai Unió (B65)

0

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

0

ebből: egyéb külföldiek (B65)

0

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

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről (B71)

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
ÍB72)

0

2. melléklet a ...,/2022.(ll.......) önkormányzati rendelethez
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Rovat megnevezése

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST
BUDAPEST I.
KERÜLET
FŐVÁROS I.
BUDAVÁRI
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
Rí HIVATAL
ÉS SZOLGÁLTATÓ
SZOLGÁLATA
SZERVEZET
2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SPORT-ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDŐKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más
nemzetközi szervezetektől (B73)

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)

9 000

0

0

0

0

0

0

0

9 000

ebből: egyházijogi személyek (B74)

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

ebből: háztartások (B74)

9 000

9 000

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi

0

vállalkozások (B74)
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem

0

pénzügyi vállalkozások (B74)
ebből: egyéb vállalkozások (B74)

0

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházijogi személyek (B75)

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

ebből: háztartások (B75)

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)
Költségvetési bevételek (B1-B7)

B7

9 000

0

0

0

0

Ü

0

0

9 000

Bl-7

7 609 067

12 160

884 008

1 184 232

35 759

22 429

54 193

12 000

9 813 848
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BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
FŐVÁROS I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET
2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (>=06+07) (B8121)

0

0

0

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDŐKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat

0

0

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

0

0

0

0

ebből: befektetésijegyek (B8121)

0

ebből: kárpótlásijegyek (B8121)

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (B8123)

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
0

(B8124)
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)
(B812)

0

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)

2 538 800

0

0

300 000

80 000

0
1 235 390

0
57 000

0
17 000

0
20 000

0

0

6 000

4 254 190

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)

0

Maradvány igénybevétele (B813)

2 538 800

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

300 000

80 000

1 235 390

57 000

17 000

20 000

6 000

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0
1 219 690

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

205 663

1 386 798

823 686

467 268

421 471

77 055

2 540 000

ebből: óvadéki bankbetét

4 254 190

4 601 631
2 540 000

40 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási
bevételei (B818)

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)
Finanszírozási bevételek (B8)

B8
BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 078 800

1 519 690

285 663

2 622 188

880 686

484 268

441 471

83 055

11 395 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 078 800

1 519 690

285 663

2 622 188

880 686

484 268

441 471

83 055

11 395 821

12 687 867

1 531 850

1 169 671

3 806 420

916 445

506 697

495 664

95 055

21 209 669

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

BUDAPEST I.
BUDAPEST L
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
BRUNKSZVIK
ÖNKORMÁN
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
/Sivr^r»n»»íi>.Ti7
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐKÖ
ÖNKORMÁNY
i—.
T
ÖSSZESEN
POLGÁRMESTER
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
T
I HIVATAL
ÉS SZOLGÁLTATÓ
SZOLGÁLTATÁSI
BÖLCSÖDÉ
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT

K iem elt előirányzat

RIinAPFST f

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

BUDAPEST

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101)
Normatív jutalmak (KI 102)
Céljuttatás, projektprémium (K1103)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túl szolgálat (KI 104)
Végkielégítés (KI 105 )
Jubileumi jutalom (KI 106)
Béren kívüli juttatások (KI 107)
Ruházati költségtérítés (KI 108)
Közlekedési költségtérítés iKI 109)
Egyéb költséglérítések (KI 110)
Lakhatási támogatások (KI 111)
Szociális támogatások (KI 112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(KI 113)

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

828 518

750 700

430 024

529 857

277 569

270 273

32 886

3 119 827

31 000
20 000

0
0

35 933
3 931

44 251
2 000

22 725
2 000

23 977
8 497

2 648
1 000

160 534
37 428

1 000

0

14 458

0

3 300

0

2 360

21 118

0
1 541
27 864
500
18 000
5 000
0
1 500

0
4 600
14 000
0
2 500
960
0
500

0
933
24 261
0
4 000
1 116
0
558

0
6 672

1 956
0
500

0
5 874
13 826
5 562
2 249
786
0
300

0
2 680
14 869
0
2 346
932
0
290

0
0
2 087
0
262
196
0
0

0
22 300
126 190
6 062
33 103
10 946
0
3 648

27 000

39 240

6 500

0

0

0

0

72 740

0

961 923

812 500

521 714

618 265

334 191

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

147 263

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (KI 22)

26 550

19 100

0
500

29 283

0
3 746

ebből:biztosítási díjak (KI 113.i

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
írni

Egyéb külső szeméh i juttatások (K123)
Külső személyi juttatások (R12)

323 864

41439

3 613 895
147 263

23 950

3 600

3 384

4 675

3 200

84 459

31 566

5 100

2 140

3 000

1 000

2 038

600

205 379

24 200

500

26 090

6 600

4 384

6 713

3 800

45 944
277 666

Személyi juttatások (KI)

KI

205 379

986 123

813 000

547 804

624 865

338 575

330 577

45 239

3 891 562

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

30 710

142 632

113 000

78 804

92 927

49 500

50 466

6 206

564 245

30 264

128 606

104 800

67 604

80 843

43 889

42 800

5 803

338 575

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

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

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
™LET
MAROSI
BUDAVÁRI
BRUNKSZVIK
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
ÖNKORMÁN
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT-ÉS
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐKÖ
i
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNY pOLGÁRMESTER
T
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
I HIVATAL
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT
BUDAPEST

K iem elt előirányzat

BtJDAPFSTl

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

446

9 346

5 000

500

1 000

7 200

2022. évi
tervezett
előirányzat
10170

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

4 770

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

42 062

5 130

0
1 500

ebből: eeészségüv.\i hozzájárulás (K2)
ebből: tápfjénz hozzájárulás 'K2)
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történd kifizetésekkel kapcsolatban

4 180

4180

terhelő más járulékjellegű kötelezettségek
mi

ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó tK2)

2 200

4 000

1 914

841

2 536

403

11 894

Szakmai anvatiok beszerzése 1K311)

16 000

2 500

13 710

500

5 000

1 800

1 994

750

42 254

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

16 535

16 118

5 690

39 320

11 808

22 481

9 363

2 660

123 976

32 535

18 618

19 400

39 820

16 808

24 281

11 357

3 410

166 230

9 118

52 014

11 489

25 190

1 700

1 200

3 549

240

104 500

3 937

8 437

3 424

2 400

1 300

600

3 295

300

23 693

Árubeszerzés l K313)
Készletbeszerzés (K31)

Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K322)

0

0

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

13 055

60 451

14 913

27 590

3 000

1800

6 844

540

128 193

Közüzemi díiak (K331)
Vásárolt élelmezés (K332)
Bérleti és lízing díiak (>=38) (K333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)
Közvetített szol gáltatások (K3 3 5)

44 252
0
430

20 000
900
1 500

16 184

44 800

1 363

6 051

18 000
53 820
900

7 000
0
735

5 319
31 123
3 054

3 000
0
300

158 555
259 973
14 333

111 811

21 335

12 999

926 914

8 144

4 915

4 508

1 600

1 092 226

6 000

50

93 840

4 837

0

0

0

104 727
0

81 474

48 944

136 342

196 318

8 000

2 000

7 594

1 250

481 922

1 028 112

66 860

18 333

315 002

13 581

7 997

7 707

4 286

1 461 878
0

1 272 079

159 589

185 221

1 757 055

107 282

22 647

59 305

10 436

3 573 614

0
0

50
1 000

200

ebből: államháztartáson belül iK335)

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások (K336)
Egyéb szolgáltatások (K337l
ebből: biztosítási díjak (K337)

Szolgáltatási kiadások (K33)

Kiküldetések kiadásai (K341)
Reklám- és propagandakiadások iK342)

250
1 000

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAVÁRI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZA
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
T
ÖNKORMÁNY p0LGÁRMESTER
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
I HIVATAL
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
RIinAPFST T
keSet

BUDAPEST
fővárosi.

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

Kiküldetések, reklám- és
propa sandakiadások (K34)

Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
Kamatkiadások (K353)
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
(K354)
Egyéb dologi kiadások (K355)
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35)
Dologi kiadások (K3)
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

ÖNKORMÁN
YZAT
ÖSSZESEN

2022. évi
eredeti
előirányzat

0

1 050

200

0

0

0

0

0

1 250

341 683

64 438

20 750

492 607

34 029

12 981

20 671

3 837

990 995

1 917

90 000
0

1 800
0

1 104

0

3 687
0

0
0

598 508
0

0

0

0

0

0

0

14 000

100

50

150

100

41 778

500 000
0

K3

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BRUNKSZVIK
CZAKÓ UTCAI
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐKŐ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

0

20 778

6 600

862 461

71038

22 667

596 607

35 929

14 135

24 508

3 937

1 631 282

2180131

310 746

242 401

2 421072

163 019

62 863

102 014

18 323

5 500 569

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Egyéb nem intézmény i ellátások (K48)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 500

0

0

0

0

0

0i

0

0

0

0

0

0

0

186 500

ebhői: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.

0

41. (K48)
ebből: egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv.

0

37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)
ebből: önkormányzat által saját
hatáskörben (nem szociális és

0

gyermekvédelmi előírások alapján) adott
más ellátás (K48)

Ellátottak pénzbeli iuttatásai (K4)

Nemzetközi kötelezettségek (K501)
ebből: Európai Unió (K501)

K4

186 500

0

0

0

0

0

0

0

186 500

0
0

K iem elt előirányzat

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

Rovat megnevezése

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései (K5022)
Epyéb elvonások, befizetések (K5023)
Elvonások és befizetések (K502)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre iK5061
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
ebből: helyi önkormányzatok és
költsé& etési szerveik (K506)
ebből: társulások és költségvetési szerveik
(KS06)
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költségi etési szerveik (K506)

Kamattámogatások iKSIOl
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak |K511)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre (K512)
ebből: egyházi jogi személvek (K512)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K512)
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)
ebből: háztartások (K5I2)
ebből: pénzügyi vállalkozások IK512)
ebből: állami többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások IK512)
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú
nem pénzügyi vállalkozások (K512)

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
BRUNKSZVIK
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZA
"
,r
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐKÖ
T
y
Y POLGÁRMESTER
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
I HIVATAL
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
KÖZPONT
SZERVEZET

■SÜSS1

2022. évi
eredeti
előirányzat

““

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

ÖNKORMÁN
YZAT
ÖSSZESEN

2022. évi
eredeti
előirányzat

10 000

10 000

412 078

412 078

422 078

0

0

0

0

0

0

0

0
422 078

97 725

0

0

0

0

0

0

0

97 725
50 000

50 000
26 725

26 725

0

16 000

16 000

5 000

5 000

4 500

4 500
0

830 857

0

0

0

0

0

0

0

830 857

10 000

10 000

609 212

609 212

111 270
97 375

0

111 270
97 375
0
0
0

3. melléklet a .../2022.(ll.önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAVÁRI
BUDAVÁRI
KERÜLET
CZAKÓ UTCAI
BRUNKSZVIK
ÖNKORMÁN
KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁRI
RULET
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐKÖ
T
ÖNKORMAM pOLGÁRMESTER
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI
I HIVATAL
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT

K iem elt előirányzat

BUDAPESTI.

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

ebből: egy éb vállalkozások iK512)
ebből: kormányok és nemzetközi

™SI

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

3 000

3 000
0

szervezetek <K512)
ebből: egyéb külföldiek (K512)

Tartalékok (K513)

1 665 754

ebből: általános tartalék íK513i
ebből: céltartalék ÍK513)

Eg>éb működési célú kiadások (K5)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5
Kl-5

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
K6

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K74)
Felújítások (K7)

0

0

0

0

0

0

140 000
1 523 754

Immateriális javak beszerzése, létesítése
(Kél)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
(K62)
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64)
Részesedések beszerzése (K65 )
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások (K66)

Beruházások (Kí>)
Ingatlanok felújítása (K71)
Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

K7

1 665
140
1 525
3 020
13 163

0
754
000
754
914
790

3 020 914

0

0

0

0

0

0

0

5 623 634

1 439 500

1 168 401

3 047 680

880 811

450 938

483 057

69 768

9 843

22 205

3 823

0

0

0

0

35 870

379 578

0

0

0

0

0

0

379 578

12 598

5 000

2 617

1000

591

1 870

0

23 676

149 976

20 512

165 225

7 768

5 647

2 089

1590

353 807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1000

149 039

12 883

270

46 350

2 366

1721

1068

429

214 126

701 034
464 882
0

60 600
10 000
10 000

1 270

218 015
425 768
0

11134
19 294
0

7 959
37 638
0

5 027
5 969
0

2 019
18 321
0

1 007 058
981 872
10 000

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

125 518

6 750

114 957

5 206

10162

1611

4 947

269 151

590 400

31 750

540 725

24 500

47 800

7 580

23 268

1 266 023

0

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

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST L
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BRUNKSZVIK
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁR!
™?JT
ÖNKORMÁNYZA
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐKÖ
T
°NK°™ANY POLGÁRMESTER
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
ZA1
I HIVATAL
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT

K iem elt előirányzat

BUDAPEST T

BUDAPEST

fövá-rosl

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre |K86)
Lakástámogatás (K87)
Felhalmozási célú támogatások az
Európai Uniónak (K88)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre (K89)

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

0

0

0

0

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

0

2022. évi tervezett
előirányzat

0

0

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

0

0
0
0

19 792

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházi jogi személyek (K89)

19 792
0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

0

(K89)
ebből: eg\<éb civil szervezetek ’K89)
ebből: háztartások <K89l
ebből: i>énzüg\>i vállalkozások (K89)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Költségvetési kiadások (K1-K8)

ÖNKORMÁN
YZAT
ÖSSZESEN

19 792

K8
Kl-8

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
folvósítása (K913)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások
folvósítása <K915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése (K916i

0

0

19 792
6 934 860

0
1 531 850

1 169 671

0
3 806 420

0
916 445

506 697

0
495 664

0
95 055

0

0

0

0

0

0

0

0

0
19 792
0
19 792
15 456 663
0
0

ebből: óvadéki bankbetét

51 376

51 376

4 601 631

4 601 631

1 100 000

1 100 000

40 000

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
Finanszírozási kiadások (K9)
KIADÁSOK

0
5 753 007
K9

0

0

0

0

0

0

0

5 753 007

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5 753 007
5 753 007

12 687 867

1 531 850

1 169 671

3 806 420

916 445

506 697

495 664

95 055

21 209 669

4. melléklet a ...12022. (II.......) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K61

Immateriális
javak

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

K62

Ingatlanok

35 871

379 578

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

9 843

379 578

Monitorin _ rendszer továbbfejlesztése
Batth án . tér felszíni átalakítása (TÉR KÖZI

9 843

Batth ánv utcai iskola tornaterem kiviteli terve
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv

K63

Informatika
i eszközök

K64

Felújítások

K65

K66

Egyéb
tárgyi

K67

K6

K71

ÁFA

ÖSSZESEN

Ingatlanok

K72

K73

Informatika

Egyéb tárgyi

i eszközök

eszközök

K74

K7

ÁFA

ÖSSZESEN

Meglévő
Részesedés

eszköz

részesedé
s
növelése

23 676

352 807

0

0

213 856

1 007 058

981 872

10 000

5 000

269 151

1 266 023

12 598

149 976

0

0

149 039

701 034

464 882

0

0

125 518

590 400

0

0

173 228

46 772

220 000

9 449

2 551

3 937

1 063

12 000
5 000

9 449

2 551

2 657

12 500

110 236

29 764

140 000

43 307

11 693

55 000

23 622

6 378

30 000

3 200

864

4 064

118 110

31 890

150 000

19 685

5 315

25 000

2 362

63K

3 000

213

1000

3 189

15 000

Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és
kiviteli tervi
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése
Szabó Ilonka kutvaíúttató
Szelektív gvűitőszi cetekhez kamera

787

Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés

11 811

Budavári - vári parkolóterminálok beszerzése 12

11 811

3 189

15 000

Budavári - vári sorompóoszlop beszerzése

31 496

8 504

40 000

1 197

323

1520
3 000
5 000

Icsikksvüitő (20 db) szelektív Evűitők mellé - KVA
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása KVA

2 362

638

Horváth-kert feilesztés

3 937
236

1 063
64

Ivókutak i 'árakapuk létesítése - KVA
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új

7 874

2 126

10 000

raktár berendezése, felszerelése)

2 362

638

3 000

748

202

950

Kunapiszok pviiitő bővítés telepítéssel (15 db i- KVA

945
236

255
64

1200

Leve őminöséemérő műszer (10 db) - KVA
Naphegy tér fejlesztése
Öntözőrendszerek tervezése létesítése - KVA

2 870
1 063

13 500
5 000

213

1000

Hókamera beszerzés - KVA

300

'Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és
infra fütő panel

10 630
3 937

Süllyedő poll erekhez kamera

787
39 370

Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére

300

10 630

19 685

5 315
59 055

15 945

11 811

3 189

551

149

25 000
75 000

Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb
tárgyi eszk. beszerzése
/aimérőmüszer beszerzése - KVA
Önkormányzati lakások felújítási kerete

15 000
700

7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése,
felúiítás
Budavári - Palota úti örház l’elúlítása_

0

0

4. melléklet a .../2022. (II.......) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K61

K62

K63

K64

Felújítások

K65

K66

K67

K6

K72

K71

K73

K74

K7

Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés
tervezése
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő

7 874

2126

10 000

7 874

2 126

10 000

11 811

3 189

15 000

11 811

3 189

15 000

19 685

5315

7 874

2 126

io ooo

üzemeltetésre - KVA
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése,

11 811

3 189

15 000

felújítása

19 685

5 315

3 150

850

25 000
4 000

forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások
kivitelezése
Közvilágitás kiépítés, energiahatékonyságot növelő
korszerűsítés (BDK-val együttműködve)
Kulyafottatök felújítása, fejlesztése
Műemléki kőelemek rekonstr.. pótl.
Reformációs emlékkőt átalakítása víztakarékos

fabáni tanösvény felújítás - KVA

6 299

1 701

15 748

4 252

15 748

4 252

Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása kivitelezés I. üteme
Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása tervezés
Városháza épület

kí [részeli

felújítása kivitelezés

Városháza épület gépészeti felújítása tervezés
Városháza épület tetőfelújltás^_
Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal

22 205

Session rendszer beszerzése

12 205

MS licenszek

10 000

0

5 000

2 db szolgálati géniármű vásárlása

20 512

0

0

12 883

60 60ü

3 295

15 500

2 700

12 700

9 449

2 551

12 000

1 063

287
1 350

6 350

10 000

2 700

12 700

közterület dolgozói részére telefonkészülékek

3 465

935

4 400

98 425

26 575

125 000

7 874
19 685

2 126
5315

25 000

6 750

31750

2 700
2 700

12 700
12 700

5 000

1 350

6 350

10 000

10 000

5 000

10 000

1350

beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)
Informatikai eszközök beszerzési kerete

5 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Épület felújítás

10 000

Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyieszközök felújítása

10 000

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
0

0

0

0

0

0

0

1270

0

0

0

0

0

3 823

0

2 617

165 225

0

0

46 350

218 015

425 768

0

0

114 957

540 725

Országház 9. irodaház kialakítás - felújitás I.-II. ütem

0

338 583

91 418

430 001

Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása

0

55 118

14 882

70 000

17 972

4 852

22 824

23 000

0

0
0

0

0
0

0

0

Egészségügyi Szolgálata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ
Áthúzódó felújítások-beruházások

Szilám i Dezső tér 4. felújítása
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel)

18 110

4 890

Zamárdi üdülő

-

Alsó kőház tetőcsere

-

4. melléklet a .../2022. (II.......) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K61

K62

K63

K64

Felújítások

K65

K67

K66

K6

Gondnoki lakás felúiitása

0

Komba felújítás

-

0
3 000

Társalíó és homokozó fölé napernyő felszerelése

2 362

638

Páraelszívó feleszerelése tusulókba
Kőházak előterén hidegburkolat cseréié
Udvari térburkolat javítása

788

213

Karú automatizálás

551

Szobák ütemezett felújítása I. ütem

0

-

-

149

K72

K71

-

K73

K74

1 260

9 449

K7
340

1 600

0
0

0
0

2 551

12 000

0

0

850
64

4 000
300

700

1001
0

3 150

0

236

0

0

Horánv üdülő

-

0

0

0

Vizesblokkok korszerüsitése. felúiitása

-

0

0

0

GAMESZ irodaház

-

0

0

0

Irodaépület fogadó tér korszerűsítése

-

0

0

0

300
601

0
0

0

0

0

0

Szélfogóba elektromos töltő telepitése

236

64

Teraszra védőtető szerelése
GAMESZ telephely

473

128
-

0

Fedett gépkocsi i>arkoló létesítése

3 150

Parkoló fölés napelemek telei ítése
LM? 340 dobozos kisteherautó cseré je
Automata tüzoltórendszer a szerverszobához

5 118

1 382

6500

7 874

2 126

10 000

0

4 725

1 276

6 00JJ

0

22 000

0

17 323

4 677
28 000

0

60 000
0

0

-

5 953
-

28 000
0

0

8 000

0
0
0

Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)

851

Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök)
felszereléssel (4 db)
Mathieu Azura kommunális seprőgép

22 047

5 953

47 244

12 756

riektromos seiirő-felszfvógép (Tenant 500 ZE i
Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívógép

22 047

Toyota Proace
Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy
lenant)

6 299

Levegősűrítő kompresszor

1 701

4 001

473

128

601

Aramfeilesztő TR13E

1 221

330

Melegvizes mosó

1 024

277

1551
1301

0
0

0

színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2
db)
Kis értékű tárgyi eszközök
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

3 823
0

0

2 617

578
3 582

1000

7 768

156
2 706
0

0

2 366

734

0

12 728

0

11134

19 294

0

0

5 206

24 500

Nyárs u. 2.-4.
óvodatitkári iroda felújítása i parketta, álmennyezet)
iskola u. 44.

1 969

531

2 500

Emeleti középső csoportszoba felú'ítása
Toldv Ferenc u. 66.

3 150

850

4 0001

eg1, terem teljes felújítása

3 150

850

4 000

1 969

531

Mészáros u. 56/b
középső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda
rög-)
2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny
szerelése
Tigris u. 58-60.
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felúiitása

2 500
0

1 969

531

2 500

3 937

1 063

5 0011

Dísz tér 3.
konyha felújíátsa gépészettel

4. melléklet a .../2022. (II.......) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K61

K62

K63

K64

Felújítások

K65

K67

K66

K6

K71

K73

K72

K74

K7

Lovas u. 3.
Emeleti középső csoportszoba felúiitása

3 150

850

4 000
0

Nagv értékű tárgyi eszközük
Laptop(5 db)

1 000

Nváisu.-csúszdás toron1, (udvari játék)
Nyárs u.-babaház

1 024
472

270

1270

276

1300
600

0

Nvárs u.-nevelői szoba könyvespolcok cseréié

394

128
106

Mészáros u.-Udvari iáték lfészekhinta)
Lovas u.-Mosojiatóíiép

866

234

1 100

0

Dísz tér-óvodatitkári irodába iiolcok. szekrények

315

85

0

615

166

400
781

0

loldy F. u.-Udvari játék (torony )
Iskola u.-színes fénymásoló

0

0

Iskola u.-udvari játék (jilutó euvensúlvozó)
Iskola u.-szekrén vsor logopédiai szobába
Iskola u -szekrény sor fejlesztő szobába
Iskola u.-szekrén\sor teraszra
Kisértékü tárgy i eszközök
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje

500

0

0

591

213
268

58
72

271
340

235
2131

64

299

57

270

3 153

850

4 003

1 721

7 959

5 647

0

0

0
37 638

0

0

10 162

47 800

Iskola u. 22-24.
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba
36 000

kialakítása, két helység összenyitásával
28 346

7 654

Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés,
0

világítás, padlóburk. Csere
Lovas u. 3.

0

4 db radiátor burkolat csere
Teües padlóburkolat csere
közös lépcsöházban lépcsőfokok felúiitása

630

170

800

4331

1 169

5 500

1 575

425

2 000

2 756

744

3 500

Tigris u. 45/a
Épület melletti lépcső felúiitása
Nagy értékű tárgyi eszközök
konyhai-hulladék örlő/megsemmisltő

252

Kismodul készlet-mozcásfeilesztő (4 db)
Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi

748

68
202

iroda szülői fogadó)

734

236

l aptop (3 db)
kisértékü tárgy i eszközök

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ

591
3 913

»

0

1870

2 089

0

0

320

0
0

950
970

0

159

750

0

1 056

4 969

0

0

0

1068

Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)
családsegítő szoba vizesedés megszűntetése

5 027

5 969

0

1 969

0

0

1611

7 580

531

2 500

Split klíma kiépítése

0

Gondozási Központ (Attila u. 8.)
szomszéd helység egybenyitása II. ütem

0

Split klíma kiépítése a társalgóba

0

4 000

1 080

5 080
0

Nagy értékű tárgyi eszközök
Klíma-gondozási kp nagytermébe
Klíma-családsegítő szóig. Irodába
Kis értékű tárgyi eszközök

rsTtf

394

106

500

394
rm

106

500

0

856

4 027

0

4. melléklet a .../2022. (II.......) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K61

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont

K62

0

K63

0

K64

0

1590

Felújítások

K65

K66

0

K67

0

K6

429

K71

2 019
0

Teniszi'áha és műfüves páha világítás korszerűsítés
Közi'onti épület hátsó rész világítás kiéi ütése
Kacuüitveleti kis faház
két iroda és műhely világítás korszerűsítés
kaputól a közösségi épületig térköves út készítése

K73

K72

18 321

0

K74

0

K7

4 947

23 268
10 000

7 874

2 126

236

64

300

1 260

1600

236

340
64

8 715

2 353

11068

300

Nae> értékű tárgyi eszközök
sőviz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos
locsoláshoz)

236

64

300

0

Irodai páncélszekrénv
Kis értékű tánp i eszközök

331

89

420

0

1 023

276

1299

0

5. melléklet a.... /2022. (II........) önkormányzati rendelethez

Budapest I. kerület Budavári Onkormánwat bevételek
COFOG szám

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

COFOG megnevezés

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. lev

K

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. lev

Ö

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

Ö

018010

Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel

K

018010

Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel

Ö

031030

Közterület rendjének fenntartása

K

031030

Közterület rendjének fenntartása

Ö

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

K

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

Ö

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

K

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

Ö

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

4 500

2 540 000

9 000

2 538800
87464

1 350 000

1 442617

47 000

2 944 479

1 245 000

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
900020

K
államháztartáson kívülről

479007

Önkormányzatok tunkcióra nem sorolható bevételei
Ö

900021
államháztartáson kívülről
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiadások
Működési célú
Munkaadókat
Feladat
COFOG szám

COFOG megnevezés
kód

kiadások

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

Pénzügyi
kifizetések,

terhelő adók,

Dologi kiadások

juttatásai

kifizetések,
Beruházások

támogatások
járulékok

Felújítások
támogatások

kiadások
kiadásai

011130

Önkorm. És hivaíalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

Ö

016080

Kiemelt állami és önkorm rendezvének

K

016080

Kiemelt állami és önkorm rendezvének

Ö

018020

Központi költségvetési befizetések

K

018020

Központi költségvetési befizetések

ö

031030

Közterület rendjének fenntartása

K

031030

Közterület rendjének fenntartása

Ö

042180

Állat-egészségügy

042180

Állat-egészségügy

149 553

045160
Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045160
Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

87 743

1 796198

kiadásai

80699

4 601 631

126500

55000

5000

21 000

19 792

68 500

51376
412078
35478

16000

79950

5118

Ö
K
3000

10 000

202385

205 000

426913

270 000

316400

70000

10000

261 558

Ö

<45170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

K

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

Ö

(62010

Településfejlesztés igazgatása

K

<62010

Településfejlesztés igazgatása

Ö

30000
601 077

10 000

27 000

062020
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Ö

066010

Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás

K

166010

Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás

Ö

066020

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K

066020

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Ö

248 900

82136

29000

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
082070

K

működtetése, megóvása

168022

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság

Ö

082070
működtetése, megóvása

25000

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
082091

K
15000
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel

082091
fejlesztése
083030
083030

______________________

Ö

24455

5 000

Egyéb kiadói tevékenység

K

4 888

Egyéb kiadói tevékenység

Ö

35 540

65 000

Társadalmi tev, esély=, érdekképv, nemzetiségek,
(84010
egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása

Társadalmi tev, esély=, érdekképv, nemzetiségek,
084010
egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása

kiadásai

Ö

K
__________

30 710

műveletek

Ö
15 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

K

084031

Civil szervezetek működési támogatása

Ö

084032

Civil szervezetek programtámogatása

K

084032

Civil szervezetek programtámogatása

Ö

96000

20 000

5. melléklet a.... 12021. (II........) önkormányzati rendelethez
086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

K

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

Ö

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása,
086020

K
működtetése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása,

086020

18 000

12124

12826

17822

ö

működtetése
086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

K

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

Ö

091120

SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai

K

091120

SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai

Ö

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

K

2 000

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

ö

4725

15275

20000

Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde,
104030

mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v.

K

alternatív napközbeni ell.

3 055

Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde,
104030

mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v.

Ö

alternatív napközbeni ell.
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
104051

K
ellátások
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni

104051

5000

1000

Ö

ellátások

20000

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő
106020

K
ellátások
Lakásfenntartással, lakhatással összefőggő

106020

5 200
Ö

ellátások
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
107060
ellátások
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
107060

K
11200
Ö

ellátások

23824

165100

5 000

Forgatási és befektetési célú finanszírozási
900060

K
műveletek
Forgatási és befektetési célú finanszírozási

900060
műveletek

1100000
ö
326116

5. melléklet a.... /2022. (II....... ) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros 1. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal bevételek

COFOG szám

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

COFOG megnevezés

011130

önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

Ö

018030

Támo ratási célú finanszírozási műveletek

K

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

12160

300 000
0

0

0

Dologi kiadások

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

1 219690

Pénzügyi
,

juttatásai

kifizetések,

Beruházások

kiadások
járulékok

011130

0

Felhalmozási célú

kifizetések,
terhelő adók,

kód

0

Ellátottak

Személyi jellegű

COFOG megnevezés

0

Működési célú

Munkaadókat
Feladat

COFOG szám

0|

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

kiadásai

K
686 123

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

031030

Közterület rendjének fenntartása

K

031030

Közterület rendjének fenntartása

Ö

142 632

282618

0

0

35250

31 750

0

Ö

083030

Egyéb kiadói tevékenység

K

083030

lEgyéb kiadói tevékenység

Ö

300 000

28127

25 350

Budapest I. Kerület Budavári önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellitá és Szolgáltató Szervezet bevételek

COFOG szám

jzási célú

COFOG megnevezés
kód

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

támogatások

Közhatalmi

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

Működési (saját)

bevételek

atások

0

0

557 623

0

0

0

0

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
013360
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
0

0

2605

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

0

0

0

0

0

2622188

066020

Váos-, községgazdálkodási egyéb feladatok

0

0

0

0

0

0

0

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

0

0

14 803

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
0

0

103 690

0

0

0

0

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
0

0

1995

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
106010
üzemeltetése
900090

496 296

Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei
0

0

7 220

5. melléklet a.... /2022. (II....... ) önkormányzati rendelethez
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadások
Működési célú
Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Pénzügyi
kifizetések,

terhelő adók,
kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű
Dologi kiadások

kiadások

kifizetések,
Beruházások

juttatásai

Felújítások

műveletek

támogatások
járulékok

támogatások

kiadások

kiadásai

kiadásai
013350

013360

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

84 089

11 918

388162

0

kiadásai
0

5000

500 000

0

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
K
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5 912

43151

0

0

10 629

0

0

Váos-, községgazdálkodási egyéb feladatok

K

124175

16495

54 410

0

0

193685

0

0

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

ö

49 272

6 765

99 341

0

0

4 701

40 725

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K

173018

24 371

215927

0

0

CM

0

0

0

2 062

0

0

0

0

0

0

947

0

0

0

0

0

13 343

1 609 852

0

0

2000

0

7 220

0

0

0

0

0

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

K

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K

ooO

33161
066020

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
106010

900090

üzemeltetése

K

Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei

ö

84 089

Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

K

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

Ö

104035

Gyermekétkeztetés

K

104035

Gyermekétkeztetés

Ö

104036

Felnőtt étkezés

K

0

0

0

3 564

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K

0

0

0

0

0

0

0

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

9475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

484 268

1962
0

0

0

7071
357

Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde kiadások
Működési célú
COFOG szám

Feladat

Személyi jellegű

kód

kiadások

COFOG megnevezés

Munkaadókat

Felhalmozási célú

Ellátottak

Pénzügyi

kifizetések,

terhelő adók,

Dologi kiadások

kifizetések,

juttatásai

Beruházások

támogatások
járulékok

Felújítások

műveletek
támogatások

kiadások

kiadásai

kiadásai

kiadásai

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

K

306440

45011

33 711

0

0

7 639

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

Ö

1 706

256

0

0

0

0

0

104035

Gyermekétkeztetés

K

30429

4 233

24 561

0

0

320

0

104035

Gyermekétkeztetés

ö

0

0

357

0

0

0

0

104036

Felnőtt étkezés

K

0

0

4 234

0

0

0

0'

47 800

5. melléklet a.... /2022. (II....... ) önkormányzati rendelethez
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K

0

0

0

0

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K

0

0

0

2 540

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K

0

0

0

29616

0

0

0

0

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
K

0

0

0

0

0

0

0

018030

Támo<;atási célú finanszirozási műveletek

K

0

0

0

0

0

0

880686

3 603
OÍ

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kiadások
Működési célú
Munkaadókat
Feladat
COFOG szám

Pénzügyi

kifizetések,
terhelő adók,

kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

COFOG megnevezés

Dologi kiadások

kifizetések,

juttatásai

Beruházások

kiadások

Felújítások

műveletek

támogatások
járulékok

támogatások

kiadások

kiadásai
kiadásai

kiadásai

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K

564 485

74 416

24130

0

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K

38978

15 532

58691

0

0

11134

19 500

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K

21402

2979

76 595

0

0

0

5 000

0

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
K

0

0

3603

0

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszirozási műveletek

K

0

0

0

0

0

0

0

0

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat
kód

Működési célú

Felhalmozási célú

támogatások

támogatások

Közhatalmi

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

Működési (saját)

bevételek

bevételek
bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

082044

Könyvtári szóig.

K

0

0

0

0

0

0

0

0

101143

Pszichiátirai betegek közösségi ellátása

K

0

0

0

0

0

0

0

0

K

0

0

0

224

0

0

0

0

K

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális étkeztetés

K

0

0

0

44 094

0

0

0

0

Házi segitség-nyújtás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

441 471

102031
104043
107051
107052

Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti központ

K

0

0

0

107053

Jelzőrenszeres házi segitségnyújtás

K

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszirozási műveletek

K

0

0

0

7 650[
2 225Í
0

Budapest 1. kerület Budavári önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiadások
Működési célú

Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

terhelő adók,
kód

Dologi kiadások

kiadások
járulékok

082044
101143

Könyvtári szóig.
Pszichiátirai betegek közösségi ellátása

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi Jellegű

Pénzügyi
kifizetések,

kifizetések,

juttatásai

Beruházások

Felújítások

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

kiadásai

K

303

39

29

o

0

0

0

0

K

23257

3150

4 866

0

0

185

0

0

102031

Idősek nappali ellátása

K

58219

8030

11450

0

0

1 389

0

0

104043

Család és gyermekjóléti központ

K

66406

14 322

13 295

0

0

795

2500

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

K

63768

8 698

8450

0

0

1133

0

0

107051

Szociális étkeztetés

K

11 155

1 528

45900

0

0

50

0

0

107052

Házi segitség-nyújtás

K

89865

12317

13273

0

0

1425

5 080

0

107053

Jelzőrenszeres házi segítsége yúitás

K

17 604

2 382

4 751

0

0

50

0

0

5. melléklet a.... /2022. (II....... ) önkormányzati rendelethez
Czaká utcai Sport- és Szabadidőközpont bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

Sportlétesitmények, edzőtáborok működtetése és
081030

K

fejlesztése
018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 055

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kiadások
Működési célú
Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

terhelő adók,
kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Pénzügyi

Személyi jellegű
Dologi kiadások

kifizetések,
Beruházások

kiadások
járulékok

kifizetések,

juttatásai

Felújítások

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

kiadásai

Sportlétesitmények, edzőtáborok működtetése és
081030

K
fejlesztése

018030

Támogatási célú finanszirozási műveletek

45 239

6 206

18323

0

0

2019

23268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Epészségügyi Szolgálat bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

072111

Háziorvosi alapellátás

K

0

0

0

7 571

0

0

0

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

2 900

0

0

0

0

0

0

0

072311

Fogorvosi alapellátás

K

0

0

0

2 578

0

0

0

0

074031

Védőnői szolgálat

K

42 000

0

0

0

0

0

0

0

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

K

118 000

0

0

0

0

0

0

0

072210

Járóbeteg szakellátás

ö

450000

0

0

1027

0

0

0

0

072230

Járóbeteg gondozás

Ö

70000

0

0

0

0

0

0

0

072420

Eü.labor.szolg.

Ö

36 000

0

0

0

0

0

0

0

Képalkotó diagnosztika

ö

54 000

0

0

0

0

0

0

0

ö

23 000

0

0

0

0

0

0

0
0

072430
■72450

Fizikoterápia

073160

Egynapos sebészet

0

60 000

0

0

0

0

0

0

074011

Foglalkozás eü

ö

7100

0

0

6175

0

0

0

0

900080

Nem lakóing, bérbeadás

ö

0

0

0

3657

0

0

0

0

018030

Támogatási célú fin.műv.

K

0

0

0

0

0

0

0

285 663

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiadisok
Működési célú
Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat
kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

Pénzügyi

kifizetések,
terhelő adók,

Dologi kiadások

kiadások

juttatásai

kifizetések,

Beruházások

Felújítások

műveletek

támogatások

járulékok

támogatások

kiadások

kiadásai

kiadásai
072111

Háziorvosi alapellátás

K

0

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

0

072311

Fogorvosi alapellátás

K

0

074031

Védőnői szolgálat

K

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

kiadásai

10682

0

0

0

0

0

0

5 621

0

0

0

0

0

0

4 599

0

0

0

0

0

58 956

9 200

10 205

0

0

0

0

0

K

124 356

14 200

834

0

0

0

0

0

072210

Járóbeteg szakellátás

Ö

474 088

66 500

100003

0

0

1 270

0

0

072230

Járóbeteg gondozás

Ö

76160

12100

3405

0

0

0

0

0

072420

Eü.labor.szolg,

Ö

0

0

36102

0

0

0

0

0

072430

Képalkotó diagnosztika

Ö

38 530

6110

15691

0

0

0

0

0

072450

Fizikoterápia

ö

20196

3470

2228

0

0

0

0

0

073160

Egynapos sebészet

ö

0

0

51 000

0

0

0

0

0

074011

Foglalkozás eü.

ö

20 714

1420

2 031

0

0

0

0

0

900080

Nem lakóing. bérbeadás

ö

0

0

0

0

0

0

0

0

018030

Támouatási célú fin.műv.

K

0

0

0

6. melléklet az .../2022. (II........) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti
előirányzat
TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1 665 754

Általános tartalék

140 000

Céltartalékok összesen
sorszám

1 525 754
Előkészítési céltartalékok

1

Okosváros megoldások

18 000

2

15 000

3

Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt
Új fakivágási rendelet

4

EU-s pályázatok előkészítése

50 000

5

Projektszakértők

10000

850

Üzemeltetési céltartalékok
6

FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra

7

Kolodko szobrok karbantartása

18 000
4 000

Beruházási céltartalékok
8

Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.

9

Bölcsőde felújítási pályázat önerő

650000
17 386

10

Zsinagóga projekt

85 000

11

Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése

30 000

12

Vári turizmust támogató beruházások

13

Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése

14

Mikromobilitási pontok létesítése

6 000

15

Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése

3 500

16

Körzetes képviselői keret

17

Fővárosi Önkormányzat Vérmező

200 000

18

Közép-Budai Tankerületi Központ (közüzemi díjak, utazó
gyógypedagógusok költségei)- 2019-2021

46 969

19

COVID és krízisalap

20

Polgárőrség támogatás

3 000

21

Katasztrófavédelem támogatása

2 000

15 000
100000

Támogatási céltartalékok
10 000

20000

22

Kerékpárvásáríásl támogatás fiataloknak

23

Társasházak felújítási célú támogatási keret

4 000

24

Kerületi kitüntetések és díjak reforformja

25

Intézményi céltartalékok
Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret

100000

Társadalmasítás! céltartalékok
3 000

4 500

Egyéb céltartalékok
26

Polgármesteri tartalék

10 000

27

Környezetvédelmi Alap tartaléka

19 549

28

Pszichoedukáció

10000

29

Egyéb kulturális célok támogatása

60 000

30

Testvértelepülési programok költségei

10 000

7. melléklet a ...12022. (II........ ) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti
előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

569,75

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ONKORMANYZAT

35

Képviselő-testület tagjai

15

Nem képviselő bizottsági tagok

20

BUDAPEST FŐVÁROS 1. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

129

Köztisztviselő (Kttv.)

123

Közalkalmazott (Kjt.)

0

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

6

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

92,5

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

92,5

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

0
112,25

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

112,25

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

0
53

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

53

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

58

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

58

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA

82

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

0

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

82

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

8

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

8

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

8. melléklet a .../2022. (II...... ) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról

Adatok e Ft-ban

Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek

1000 000

A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)

62 761

- a forgalmi érték megállapítása

83 820

- az elidegenítés lebonyolítása

83 820

Országház 9. szám alatti épület

430 000

Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása

70 000

Szilágyi Dezső tér 6. felújítása

22 824

Energiahatékonysági pályázat 2021

1775

Energiahatékonysági pályázat 2022

15 000

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet 31-32. §§ alapján
akadálymentesítési támogatás

5 000

Fiataiházasok lakásépítési támogatása

5 000

Önkormányzati lakások felújítási kerete

220 000
Összesen

1 000 000

9. melléklet a .../2022. (II.......) önkormányzati rendelethez

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2025. közötti időszakban

Adatok e Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

01

Helyi adók

2 991479

2 991479

2 991479

2 991479

02

Tulajdonosi bevételek

1245 000

1 245 000

1 245 000

1 245 000

03

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

04

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0
1 350 000

1050 000

200 000

200 000

5 586 479
2 793 240

5 286 479
2 643 240

4 436 479
2 218 240

4 436 479
2 218 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2 793 240

0
2 643 240

0
2 218 240

0
2 218 240

Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez
05

kapcsolódó bevételek

06

Privatizációból származó bevételek

07

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

08
09

Saját bevételek (01+...+07)
Saját bevételek 50%-a

10

Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)

11

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

12

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

14

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

15

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

16

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

17

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

18

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettséq (20+...+27)

20

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

21

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

23

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

24

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

25

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

26

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

27

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

28
29

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

10. melléklet a..... /2022. (II........ ) önkormányzati rendelethez

Budavári Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjai
Adatok eFt-ban
Program jelzőszáma,
megnevezése
EU-s Pályázatok

Összesen

Pályázati önerő

Bevételek
Pályázaton felüli
önerő

Támogatás

Korábbi években

2022. évben

Kiadások
További
években

Összesen TSZ
szerint

Összesen tényleges

50 000

50 000

-

-

-

1

-

-

-

-

11. melléklet a .../2022. (II...... ) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi Alap 2022. évi költségvetése
Adatok e Ft-ban
2022. évi
Megnevezés

2022. évi

bevételi

kiadási

előirányzat

előirányzat

174 743
A)

174 743

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

1.

Működési bevételek

0

1.1. Tulajdonosi bevételek

0

1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.3. Szolgáltatás bevétele
II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

Önkormányzat által biztosított forrás
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
III.

1.

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

174 743

Belföldi finanszírozás bevételei

174 743

1.1. Maradvány igénybevétele

174 743

B)

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

IV.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

96 249

1.

Tartalékok

19 549

Környezetvédelmi Alap céltartaléka

19 549

2.

Dologi kiadások

40 200

3.

Egyéb kiadás

36 500

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

78 494

1.

Beruházások

22 020

2.

Felújítások

22 020
19 000

19 000
3.

Tartalékok

37 474

Kertszépítési pályázat

10 000

Zöldfal

10 000

Rendelet szerinti kötelező tartalék (10%)

17 474

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
VI.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

174 743
0

1. tájékoztató tábla

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

Költségvetési bevételek

B3

2021. évi
várható
teljesítés

2022.évi
tervezett
előirányzat

KIADÁSOK

7 478 059

7 246 662

9 041 846

9 813 848 Költségvetési kiadások

8 558 563

6 704 059

6 397 662

8 189 629

8 367 384

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

2 042 199

2 089 691

2 183 079

2 272 473

2 307 617

KI

Személyi juttatások

Közhatalmi bevételek

2 756 655

2 535 271

2 544 471

2 965 516

2 991 479

K2

Munkaadókat terhelő adók, járulékok

3 748 659

2 078 597

1 659 225

2 935 985

3 068 288

K3

Dologi kiadások

11050

500

10 887

15 655

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

B4 'Működési bevételek
B6

2021.évi
módosított
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

10 479 546

Működési bevételek
.

2020. évi
teljesítés

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről
Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)
B81 Belföldi finanszírozás bevételei

1 920 983

774 000

849 000

852 217

1446 464

1 067 000

5 000

0

0

87 464

K6

847 769

750 000

750 000

753 005

1 350 000

J_K7

6 214

19 000

99 000

99 212

9 000

K8

17 838 398

15 544 325

16 926 193

16 977 733

Felhalmozási kiadások

17 838 398

15 544 325

16 926 193

16 977 733

8 IN 016

4 757910

4 757910

4 757910

ebből: maradvány igénybevétele

4176278

4 570300

6 538427

6458 425

4254190

ebből: központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

5 495500

6216115

5 321 830

5 224 616

4 601 631

52 604

0

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebből: belföldi értékpapírok kiadásai

2 540000

23 022 384

24172 855

26 019 579

484 275

583 899

617 072

484 531

564 245

4 658 994

5 195 364

5 972 976

4 047 634

5 500 569

107 568

197 900

199 000

142 717

186 500

377 792

2 893 120

2 316 193

948 653

3 020 914

2 334 880
1 758 252

1 944 324
658 677

3 099 757
1 156 425

1 660 096
850 042

2 292 872
1 007 058

519 089

1 148 647

1 675 028

721 307

1 266 023

57 539

137 000

268 304

88 746

19 791

11 098 445
11 098 445

8 738 115
8 738 115

8 350 232
8 350 232

8 197 149
8 197 149

5 753 007
5 753 007

5557910

4 757910

0

0
51376

22 000

372 000

Váltókiadások

28 317 944

13163 789
3 891 561

45 035

K94

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

15 456661

8 736 748
3 113213

betét lekötése

0
6 794 190

10 396 843

12 722 866
3 617 625

megelőlegezések visszafizetése

B84 Váltóbevételek
11 753117

15 822 623

12 339 944
3 469 661

5 321 830

Külföldi finanszírozás kiadásai

11 604 363

14 284 268

8 409 966
2 781 337

6216115

K92

9 328 210

2022. évi
tervezett
előirányzat

10 744 846

5 495 500

0

12 342 898

2021. évi
várható
teljesítés

2021.évi
módosított
előirányzat

ebből: központi, irányító szervi
támogatásokfolyósítása
Államháztartáson belüli

B82 Külföldi finanszírozás bevételei
{Irányító szerv tám nélkülifinansz bevétel
(Belf,fin-Kpi tám)

2021.évi
eredeti
előirányzat

ebből: államháztartáson belüli
megeleőlegezés

536 782

betét megszüntetése

Beruházások

11 395 821 Finanszírozási kiadások (K9)
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai
11 395 821

ebből: belföldi értékpapírok bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Működési kiadások

2020. évi
teljesítés

4 601 631

375 319
2 500 000

1 100 000

0
0

Irányító szerv tám nélkülifinansz kiadás
(Belf.fin-Kpi tám)

21 209 669 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

5 321 830

21 843 291

2 522 000

3 028 402

23 022 384

24 172 855

2 875 319

18 593 992

5 701 631

21 209 669

Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinan:

-5 495 500

-6 216 115

-5 321 830

-5 224 616

-4 601 631 Belső intézményi finanszírozás korrekciója

-5 495 500

-6 216 115

-5 321 830

-5 321 830

-4 601 631

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

22 822 444

16 806 269

18 851 025

20 794 963

16 608 038 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

16347 791

16 806 269

18 851 025

13 272 162

16 608 038

-265 300

-6 806 209

-8 575 961

-1 354 997

-5 642 814

148 597

-5 635 885

-6 325 204

-547 119

-4 796 406

-413 897

-1 170 324

-2 250 757

-807 879

-848 408

Finanszírozási egyenleg

6 739 953

6 806 209

8 575 961

8 780 584

5 642 814

EGYENLEG MINDÖSSZESEN

6 474 653

0

0

7425 587

0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Költségvetési egyenleg
Működési egyenleg
Felhalmozási egyenleg
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2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET

BUDAPEST I. KERClET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi

2021.évi

2021. várható

2022. évi eredeti

2021. évi

2021. évi

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat

eredeti

módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános
támo gatása (Bl 11)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (Bl 12)

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

482 726

484 301

484 301

489 913

372 997

388 100

383 874

417 667

500 251

520 289

2021. évi

2021. évi

2022. évi

2021. évi

várható

tervezett

eredeti

módosított

várható

teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

2021. évi
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

422 262

446 607

0

0

(B113)

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjólétifeladatainak támogatása (BI131)
ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása

317 242

308 886

386218

379 646

105 020

137 721

114 033

140643

14 748

14 748

(RÍ 132)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak

14 566

támogatása i B114)

14 748

Működési célú költségvetési támogatások és
kieuészítő támo tatások ÍB115)
Elszámolásból származó bevételek (Bl 16)

11 771

Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)

1 292 551

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1000

államháztartáson belülről (B16)

1 345 527

9 396

11 771
1 394 945

13 343

1 442 617

0

1 140

1 57*

2145

2 000

795 000

826 578

862 040

863 000

79J 000

826 578

862 040

863 000

2 000

795 000

826 578

862 040

863 000

0

5000

ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

Működési céld támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

Bl

1 293 551

1 354 923

1 408 288

1 442 617

1140

1578

2145

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
87 464

államháztartáson belülről (B25)

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési

87 464

szerveik (B25)
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)
Vagyoni típusú adók (B34)

ebből: építményadó (B34)

B2

0

5 000

87 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

684 000

687 000

720 803

70S 000

680 000

680 000

712100

700 000

5 000

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34)
Értékesítési és forgalmi adók (B351)

4000
1 830 936

ebből: állandójelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35I)
Egyéb ámhasználati és szolgáltatási adók (B355)

4 000

7 000
1 830 936

2 099 478

2 204 479

4 000

96 636

35 000

96 636

35 000

1B355>

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

5 000
2 204 479

1830936

ebből: tartózkodás utánfizetett idegenforgalmi adó

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

8 703
2 099 478

1834936

/ 834 936

2196114

2 239479

15 100

20 800

47 800

47000

1235

1735

689

0

109

0
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2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2021. évi

2021. évi

2021. várható

2022. évi eredeti

2021. évi

2021.évi

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat

eredeti

módosított

2021. évi

2022. évi

2021. évi

2021. évi

várható

tervezett

eredeti

módosított

várható

teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

teljesítés

2021.évi

2022. évi tervezett
előirányzat

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető

5 700

27843

40000

15100

10446

7000

része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)
Közhatalmi bevételek (B3)

15100
B3

Készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2 534 036

2542 736

2 964 717

2 991 479

200

57

57

57

608 000

400 000

911 663

1245 000

55 848

300 000

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)
ebből: utak használata ellenében beszedeti

1235

1 735

m

0

0

0

m

0

1500

3 000

10 438

8 000

19 400

17 753

16236

19 069

19 400

17 753

945 000

használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

4 000

5 389

5 250

500

90 580

7 000

4 341

4 500

0

0

0

0

400 000

49 000

249 373

391 500

540

1 900

2832

2160

9

ebből: államháztartáson belül (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)

0

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

5 238

1 724

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 363

1879

110

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek iB40811

160 000

0

0

316 400

320 299

14 000

30

69

0

0

60

56

60

160 000

316 400

320 299

14 000

30

69

0

0

m

56

60

1 260 780

844119

1 559 713

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)
Kamatbevételek és más nyereség) el legű bevételek
<B4Q8)

Működési bevételek (B4)

B4

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)

1 728507

3 040

5 430

13 678

0

10160

0

24 638

19537

17 764

21008

0

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek
eladásából befolyt eladási ár (BS1)
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

750 000

750 000

751 654

1 350 000

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

39

0

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek (B55)
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)
(BS)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
1=244+...+2S4|<B65|

B5

750 000

500

750 000

751 654

10 887

15 655

1 350 000

0

0

0

0

0
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2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2021. évi

2021. évi

2021. várható

2022. évi eredeti

2021.évi

2021.évi

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat

eredeti

módosított

2021.évi

2022. évi

2021. évi

2021. évi

várható

tervezett

eredeti

módosított

várható

teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

teljesítés

2021. évi

2022. évi tervezett
előirányzat

ebből: egyházijogi személyek (B65)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

927

0

ebből: háztartások (B65)
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)
ebből: állami többségi tulajdonú mm pénzügyi
vállalkozások (B65)

4 068

ebbőhönkormányzati többségi tulajdonú mm
pénzügyi vállalkozások (B65)
ebből: egyéb vállalkozások (B65)

W660

ebből: Európai Unió (B65)
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)
ebből: egyéb külföldiek (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök
(=230+...+233+243) (B6)

B6

500

ü

10 887

15655

9 000

9 212

9 000

9 000

9212

9 000

90 000

90000

0

o

0

o

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalási)ól
származó megtérülések államháztartáson kívülről
(B71)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)
Felhalmozási célá visszatérítendő támogatások,
1 kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más
nemzetközi szervezetektől (B73)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson

19 000

kívülről (=260+...+268) (B74)

ebből: egyházijogi személyek (B74)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)
ebből: háztartások (B74)
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozások (B74)
ebbőhönkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B74)
ebből: egyéb vállalkozások (B74)
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)

0

ebből: egyházi jogi személyek (B75)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

90 000

90 000

0
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2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST FŐVÁROS 1. KERÜLET

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2021. évi

2021. évi

2021. várható

2022. évi eredeti

2021. évi

2021. évi

eredeti

módosított

teljesítés

előirányzat

eredeti

módosított

2021. évi

2022. évi

2021. évi

2021. évi

várható

tervezett

eredeti

módosított

várható

teljesítés

előirányzat

előirányzat

előirányzat

teljesítés

2021.évi

2022. évi tervezett
előirányzat

ebből: háztartások (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

B7

19 000

99 000

99 212

9 000

0

0

0

0

Bl-7

5857 867

5 601 665

6 799 239

7 609 067

5 415

8 743

16 552

12 160

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,

4 757 910

értékesítése (>=06+07) (B8121)

0

0

824 638

846 115

879 914

0

884 008

0

ebből: befektetésijegyek (B8121)
ebből: kárpótlásijegyek (B8121)
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,

4 757 910

értékesítése (B8123)

4 757 910

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
(B8124)
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)

4 757 910

(B812)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 430 000

(B813H

4 757 910

4 428 152

4 757910

4 428 152

0

2 538 800

0

46 000

626 275

626 275

300 000

0

72 000

795 258

795 258

80 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)
Maradvány igénybevétele (B813)

4 430 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

4 428 152

4 428 152

372 000

536 782

2 538 800

46 000

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

1 477 425

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

626 275

626 275

300 000

72 000

795 258

795 258

80 000

1 219 690

630 735

6 318

6318

205 663

0
998 455

998 455

2 540 000

ebből: óvadéki bankbetét

40 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
(B818)
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)

Belföldi finanszfrozás bevételei (B81)

0

0

0

0

0

t)

0

U

9 187 910

9 558 062

9 722 844

5 078 800

1 523 425

1 624 730

1 624 730

1 519 690

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

Finanszírozási bevételek (B8)

0

B8
BEVÉTELEK

0

702 735

801 576

801 576

1)

285 663

0

9 187 910

9 558 062

9 722 844

5 078 800

1 523 425

1 624 730

1 624 730

1 519 690

702 735

801 576

801 576

285 663

15 045 777

15 159 727

16 522 083

12 687 867

1 528 840

1 633 473

1 641 282

1531 850

1 527 373

1 647 691

1 681 490

1 169 671
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2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

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

2021. évi

2021. évi

2021. évi

eredeti

módosított

várható

előirányzat

előirányzat

teljesítés

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

előirányzat

2021.évi

2021. évi

módosított

várható

előirányzat

teljesítés

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat

előirányzat

2021. évi

2021. évi

módosított

várható

tervezett

előirányzat

teljesítés

előirányzat

2022. évi

Helyi önkormányzatok működésének általános
támouatása (Bili)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támouatása 'Bl 12}
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Q

0

0

n

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ö

0

0

(}

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

0

0

(B113)

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjólétifeladatainak támogatása (B1131)
ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
(Bl 132f
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (Bl 14)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (B1151
Elszámolásból származó bevételek (Bl 16)
Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

ebből: társadalombiztosításpénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

Bl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szemeik (B25 f
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)
Vagyoni típusú adók (B34)

B2

ebből: építményadó (B34)
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34)
Értékesítési és forgalmi adók (B351)

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B35Í)

Egyéb ámhasználati és szolgáltatási adók (B355)

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
(B355)
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2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

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

2021. évi

2021. évi

2021. évi

eredeti

módosított

várható

előirányzat

előirányzat

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat

teljesítés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

előirányzat

2021. évi

2021.évi

módosított

várható

előirányzat

EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat

teljesítés

előirányzat

2021. évi

2021. évi

módosított

várható

tervezett

előirányzat

teljesítés

előirányzat

2022. évi

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető
része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)
Közhatalmi bevételek (B3)

BJ

O

0

770 071

0

0

Készlet ért ékesít és ellenértéké (B401)

390 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

390 000

799867

ebbőhtárgyi eszközök bérbeadásából származó
785 001

bevétel <B402\

200

200

305

0

750 000

ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdí/, elektronikus útdíi <8402!
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

93 000

93 000

ebből: államháztartáson belül (8403)

93 176

104 600

4 000

4 000

1069

Tulajdonosi bevételek (B404)

3 972

2 004
0

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

43 000

43 000

60 945

50 000

142 020

142 020

254 630

249 661

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0
15 000

15 000

0

16 439

23 320

19 000

2L604

20 638

20 220

7 602

5 184

2 580

2 263

2 209

5 130

5 130

5511

5 000

5 000

1322

Befektetett pénzügyi eszközökből származó

594

0

0

bevételek íB-1081)

4 837

0

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4Q82)
Kamatbevételek és más nyereségjellegö bevételek
(B40H)

Működési bevételek (B4)

IW

100

100

106

100

0

0

17

0

6

0

ICO

UH)

106

iqo

0

0

17

0

6

o

668120

668 120

1222351

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)

1184 232

29130

29130

35 636

35 759

24 384

24 384

23 992

22429

0

0

0

0

0

0

0

0

O

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek
eladásából befolyt eladási ár (851)
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

1311

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek (B55)
Felhalmozási bevételek (=221+22^225+-226+228)
(B5)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(=244+...+254) (B65)

B5

1311
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2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

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

2021. évi

2021. évi

2021. évi

eredeti

módosított

várható

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi tervezett

2021. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

2021. évi

2021. évi

módosított

várható

előirányzat

teljesítés

EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat

előirányzat

2021. évi

2021. évi

módosított

várható

tervezett

előirányzat

teljesítés

előirányzat

2022. évi

ebből: egyházijogi személyek (B65)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
ebből: egyéb civil szerezetek (B65)
ebből: háztartások (B6S)
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozások (B65)
ebbőhönkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B65)
ebből: egyéb vállalkozások (B65)
ebből: Európai Unió (B65)
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)
ebből: egyéb külföldiek (B65)
Működési célú átvett pénzeszközök
(=230+.. .+233+243) (B6)

Bú

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtéralések államháztartáson kívülről
(B71)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más
nemzetközi szervezetektől (B73)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)

ebből: egyházijogi személyek (B74)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)
ebből: háztartások (B74)
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)
ebből: állami többségi tulajdonú mm pénzügyi
vállalkozások (B74)
ebbőhönkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B74)
ebből: egyéb vállalkozások (B74)
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280MB75l

ebből: egyházijogi személyek (B75)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)
ebből: egyéb civilszervezetek (B75)
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2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi

2021. évi

2021. évi

eredeti

módosított

várható

előirányzat

előirányzat

teljesítés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat

előirányzat

2021. évi

2021. évi

módosított

várható

előirányzat

teljesítés

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat

előirányzat

2021. évi

2021. évi

módosított

várható

tervezett

előirányzat

teljesítés

előirányzat

2022. évi

ebből: háztartások (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

B7

Bl-7

0

668 120

668 120

1 223 662

1 184 232

0

29130

29130

35 636

35 759

0

24 384

24 384

23 992

22 429

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
0

értékesítése (>=06+07) (B8121)

0

0

€

0

ebből: befektetési jegyek (B8I2I)
ebből: kárpótlásijegyek (B8121)
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (B8123)
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
(B8124)
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)
0

(RXI2)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

20 000

(B8131}

403 538

403 538

1 235 390

600

199 952

119 952

119 952

119 952

57 000

200

35 870

35 870

17 000

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)
Maradvány igénybevétele (B813)

20 000

403 538

403 538

1 235 390

2 211 825

2 449 959

2 449 959

1 386 798

600

57 000

200

35 870

35 870

17 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)

878 860

878 860

878 860

823 686

391 537

391 537

391 537

467 268

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

ebből: óvadéki bankbetét
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
(B818)
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)

0

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

2 231 825

2 853 497

2 853 497

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

Finanszírozási bevételek (B8)

879 460

998 812

998 812

0
B8

BEV"ETELEK

2 622 188

0

880 686

0

391 737

427 407

427407

0

484 268

0

2 231 825

2 853 497

2 853 497

2 622 188

879 460

998 812

998 812

880 686

391 737

427 407

427 407

484 268

2 899 945

3 521 617

4 077 159

3 806 420

908 590

1 027 942

1034 448

916 445

416 121

451 791

451 399

506 697
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2. tájékoztató tábla

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS

3
2021. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi várható
teljesítés

2022. évi
2021. évi eredeti

tervezett

előirányzat

előirányzat

2021. évi

2021. évi

módosított

várható

tervezett

előirányzat

teljesítés

előirányzat

HIVATAL és
INTÉZMÉNYEK

ÖNKORMÁNYZAT

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

ÖSSZESEN

2022. évi

ÖSSZESEN

2022. évi eredeti

2022. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános
támouatása (BlllJ

489 913

0

417 667

0

520 289

Ö

379 646

0

140 643

0

14 748

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támouatása (Bl 12)
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti

(1

és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

(Bl 13)

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjólétifeladatainak támogatása (Bll31)
ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
föl132)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támocatása(B114|
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások i tíl 15)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)
Egyéb működési célú támogatások bevételei

0

államháztartáson belülről (B16)

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

Bl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)

0

0

0

0

1 442 617

0

865 000

865 000

863 000

863 000

n

0

2 307 617

865 000

0

0

87 464

0

87 464

0

87 464

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik >B25l
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)
Vagyoni típusú adók (R34)

B2

0

0

0

0

705 000

0

ebből: építményadó (B34)

700 000

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

ebből: telekadó (B34)

5(XK>

0

2 204 479

0

2 204 479

0

35 000

0

35 000

0

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

h

0

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

ü

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
(8355{
Termékek és szolgáltatások adói (B35)

0

0

2 239 479

0

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

0

47 000

0
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2. tájékoztató tábla

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

3
2021. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

2021. évi

2021. évi várható

módosított

teljesítés

előirányzat

HIVATAL és
INTÉZMÉNYEK

ÖNKORMÁNYZAT

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

ÖSSZESEN

2022.évi

2021. évi eredeti

tervezett

előirányzat

előirányzat

2021. évi

2021. évi

módosított

várható

tervezett

előirányzat

teljesítés

előirányzat

2022. évi

ÖSSZESEN

2022. évi eredeti

2022. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető

40 000

(1

7000

0

része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)
Közhatalmi bevételek (B3)

B3

0

0

Készlet ért ékesít és ellen értéke (B401)

2 991 479
57 í

220

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

220

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel iB402)

74

224

12 000

12 000

16

14 044

12 000

110

ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdí}, elektronikus útdíi (B402>
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

31

80

80

18

ebből: államháztartáson belül (B403)
Tulajdonosi bevételek (B404)

0

0

33 249

44 595
9 374

34 000

35 936

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

9 240

7 304

6 367

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 600

1600

6 831

Ellátási díjak (B405)

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek < B4081)

0

0

8

0

g

0

0

15

15

0
o

2 054 364

809 364

1 050 000

750 000

945 000

0

114 687

109 437

0

0

4 500

0

138 135

138 135

664 385

272 885

0

0

0

Q

0

0

14 160

160

0

14 160

Í60

3 068 288

1 339 781

0

0

0

0

1 350 000

0

5

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)
Kamatbevételek és más nyeréségjellegű bevételek
(B403)

Működési bevételek (B4)

B4

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)

45 060

45 060

48 508

54193

0

2

12 095

12 095

14343

12 000

0

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek
eladásából befolyt eladási ár (B5I)
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

0

0

0

0

0

0

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek (B55)
Felhalmozási bevételek (=221+22^-225+226+228)
(B5)
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(=244+...+254 > (B65|

B5

0

0

1 350 000

0

0

4

0

II
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2. tájékoztató tábla

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS

2021. évi eredeti

Rovat megnevezése

előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi várható
teljesítés

2022. évi

2021. évi eredeti

tervezett

előirányzat

előirányzat

2021. évi

2021. évi

módosított

várható

tervezett

előirányzat

teljesítés

előirányzat

HIVATAL és
INTÉZMÉNYEK

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2022. évi

ÖSSZESEN

2022. évi eredeti

2022. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

ebből: egyházijogi személyek (B65)

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

ebből: háztartások (B65)

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

0

ö

ebbőhönkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B65)

Cl

0

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

ebből: Európai Unió (B6S)

0

0

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

0

0

ebből: egyéb külföldiek (B65)

0

0

0

0

i

0

Q

1)

0

0

9 000

0

ebből: állami többségi íulajdottú nem pénzügyi
vállalkozások (B65)

Működési célá átvett pénzeszközök
(-230+...+233+243) (B6)

B6

|

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
származó megtérülések államháztartáson kívülről
(B71)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más
nemzetközi szervezetektől (B73)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson

0

0

kívülről (=260+...+268) (B74)

ebből: egyházijogi személyek (B74)

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

ebből: háztartások (B74)

9 000

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

0

0

u

0

ebbőhönkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B74)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

0

0

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

0

0

0

0

ebből: egyházijogi személyek (B75)

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozások (B74)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)

0

0

2. tájékoztató tábla
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BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS

HIVATAL és
INTÉZMÉNYEK

ÖNKORMÁNYZAT

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

ÖSSZESEN

ÖSSZESEN

■33
13
S

12
Rovat megnevezése

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi várható
teljesítés

2022. évi

2021. évi eredeti

tervezett

előirányzat

előirányzat

2021. évi

2021. évi

módosított

várható

tervezett

előirányzat

teljesítés

előirányzat

2022. évi

ebből: háztartások (B75)

2022. évi eredeti

2022. évi eredeti

előirányzat

előirányzat

0

0

0

9 000

0

12 000

9 813 848

2 204 781

0

0

0

ebből: befektetésijegyek (B8121)

0

0

ebből: kárpótlásijegyek (B8121)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

4 254 190

1 715 390

Q

0

6 000

4 254 190

l 715 390

0

0

77 055

4 601 631

4 601631

2 540 000

0

0

0

0
0

0

83 055

11 395 821

6 317 021

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=25<H-.. .+259+269) (B7)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

B7

Bl-7

0

45 060

45060

48 508

54 193

12 095

12 095

14 343

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
0

értékesítése (>=06+07) (B8121)

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (B8123)
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
(B8124)
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)

0

(B812)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
(B813II

1200

37 640

37 640

1 200

37 640

37 640

20 000

444 597

445 590

445 590

421 471

20 000

100

11 742

11 742

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)
Maradvány igénybevétele (B813)

100

11742

11742

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)

53 897

53 897

53 897

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

ebből: óvadéki bankbetét
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
(B818)
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)

0

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

445 797

483 230

483 230

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

Finanszírozási bevételek (B8)

53 997

65 639

65 639

0

B8
BEVÉTELEK

441 471

445 797

483 230

483 230

441 471

S3 997

65639

65 639

83 055

11 395 821

6317021

490 857

528 290

531 738

495 664

66 092

77 734

79 981

95 055

21 209 669

8 521 802

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNY ZAT

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA IT

SZERVEZET

2021. évi
módosított

2021. évi
eredeti

2021. várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021.évi
eredeti

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
iKHOli
Normatív 'tilalmak > KI 102
Cél-uttatás tnoidaprémium (KI 103>
Készenléti, ügyeleti, hdyettesítési díj, túlóra,
túlszolc illat |K1104i
Véfikidéiíités i KI 105 j
Jubileumi mtalom i KI 1061
Béren kívüli juttatások • KI 107 ■
Ruházati költséelérités iKI 108
Közlekedési költséjsiérités KI 109 ■
Egyéb költsépiérltések KI 110 >
Lakhatási támogatások i Kll 111
Szociális támogatások iK1112i
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
iK1113l
ebből-.biztosítási dliak tK!l!3>
Foglalkoztatottak szemt^yl juttatásai

0

MM

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított

2022. évi tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

2021.évi
eredeti
előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

572 000

634 806

546 460

828 518

641 928

540 105

750 700

332 467

326467

301 361

430 024

41 000
40 000

81 000
43 353

73 343
17 956

31 000
20 000

13 000

27 938

0
0

55 632
6 200

55 632
6 570

50 736
5 377

35 933
3 931

4 200

1 844

1640

1000

5 469

9056

$600

14 944

11576

14 458

0
0
32 600
0
18 200
7 000

2 892
6 846
32 600
335
18 000
3 647

2 892
7 118
26 716
335
15 971
1 355

6 806
12 374

19 156
12 374

15 158
12 116

22 957

22 243

20 870

2 495
948

2 495
948

88
790

3 261
1 056

3 261
1056

3 387
925

596 429

0

2 000

586

255

0
1 541
27 864
500
18 000
5 000
0
1 500

301

0
4 600
14 000
0
2 500
960
0
500

500

500

0

0
933
24 261
0
4 000
1 116
0
558

27 000

27 000

25 519

27 000

20 646

26 647

34 489

39 240

3 500

3 400

4215

6 500

744 000

8S2 909

719560

961 923

639 698

722 017

640 042

812 500

434173

434073

398 447

521 714

22 800

22 800

19 881

23 950

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

151 652

114 368

97 679

147 263

Munkavégzésre irányuló egyéb
ogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (KI22)

83 420

83 920

29 615

26 550

8 200

25 000

21 276

19 100

0

Efc-.yéb külső szentéhi juttatások iK1231
KÜlsS szeméi'-i juttatások iK12i

56 541
291 613

56 541
254 829

38 779
166 073

31 566
205 379

34 000
42 200

8 000
33 000

2319
23 595

5 100
24 200

0

1!

67
3 685

500
500

2 500
25 300

2 600
25 400

3 308
23 189

2 140
26 OlIO

254 829

166 073

205 379

786 200

885 909

743 155

986123

639 698

722 017

643 727

813 000

459 473

459 473

421 637

547 804

18 136

30 710

107 675

120 895

113 182

142 632

104 543

119 542

88 505

113 000

77 035

77 035

70 593

78 804

Személyi juttatások (KI)
Munkaadókat terhelő járulékok és

KI
K2

291 613
77 4S8

81 578

0

0

3 618

0

0

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

17828

30 264

111 512

128 606

113 469

81 776

104800

59813

67 604

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

226

446

1087

9346

4 500

4 347

5000

6452

7200

m

500

507

1 000

613

ebből: e\iJszséiile\i hozzoiámlás K2‘
ebből: tápfénz hozzásárulás K2
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő másjárulékjellegű kötelezettségek
<K2l.
ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó K2:
Szakmai anyaitok beszerzése iK311;
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4180

82

1 573

1 876

2200

10 000

5 261

16 000

5 900

3 000

1 987

2 500

15 936

15 936

8 333

13 710

600

720

354

500

121 530

5 394

3 949

16 536

28000

8 000

9 208

16118

5 607

5 607

5 581

5 690

34 111

37 933

32 314

39 320

Ánibeszetzés iK313 >
Készletbeszerzés iK31}
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(K321J
Egyéb kommunikáciés szolgáltatások
iK322)
Kommunikációs szolgáltatások rK321
Közüzemi dijak K3311
Vásárolt élelmezés iK332
Bérieti és Hzimidijak (>“38? ÍK333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334J
Közvetített szol- altatások K3351
ebből: államháztartáson belül iK335)
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
iK336i

272

87 500

0
32 536

4 000

33 900

11 non

II 195

IK6IK

?» 543

21 543

13414

19 400

34 711

38 653

32 668

39 820

13 858

20 000

12 554

9 118

57 080

153 000

95 036

52 014

11 220

19 220

13 781

11 489

8 727

9 126

9 057

25 190

2 100

2 100

877

3 937

14 900

8 000

3 199

8 437

3 450

3 450

2 699

3 424

2 910

2910

2 354

2 400

12 100
10 0(10

13 431
15 377

13 Ü55
44 252
0
4301

71 980
39 000

161 000
30 000

911235
16 867

|4 67»
16 177

22 670
16 177

16 481
14 864

14 913
16 184

1 217

1 257

1 363

12 036
54 257
125 802
8 975

11 410
40 605
106 165
5 025

27 590
44 *00

1217

637
160
882
498

12 282

16 282

10442

12 999

537 200

637 261

584 291

926 914

82 000

82 131

61 543

93 840

121 989

125 061

73 719

196 318

209 030

15 958
14 150

15 394

3 716

9 210

900

88 900

45 870

2 500

2 500

358

<■» <5J
20 000
900
1 500

168 000

135 000

78 485

111811

75 000

40 000

6 722

21335

5 000

6 000

2 940

6 000

20

412

9

50

129 992

129 992

75 816

81 474

37650

75 000

45 906

48 944

150 354

149 054

144 767

136 342

11
28
119
9

6 051
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BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

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

2
Rovat megnevezése

Epvéb szolgáltatások 1K337)
ebből: biztosítási dliak iK337t
Szoleáhatásl kiadások (K33l
Kiküldetések kiadásai (K3411
Reklám- és iimpauandaldadások iK3421
Kiküldetések, reklám- és
urotiaiíiindakiadások iK34j
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó tká511
Fizetendő általános foritalmi adó l K_-52 j
Kamatkiadások (K3531

2021. évi
módosított

614 781
932 823
298
16 805
17103

Egyéb pénzűéi műveletek kiadásai (K354)
Eflvéb dologj kiadások |K3551
Különféle be fizetések és egyéb dologi
kiadások IK351
Dolopi kiadások ÍK31
Társadalombiztosítási ellátások tK41 |i
Családi támo tudások <K421

2021. évi
eredeti

K3

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Ee\éb nem intézmé»'i ellátások tK48i

2021. várható
teljesítés

1 011 132
1 401 024
450
18 000
18 450

575 660

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti

2021.évi

2021. évi
módosított

2022. évi tervezett
előirányzat

várható
teljesítés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

1 028 112

81000

61 325

38 845

66 860

15 846

15 846

322 894

363 013

394 576

315 002

1 272 079
0
0

235 170
20
1 200

209 237
30
3 500

108 707
39
3 379

159 589
50
1 000

195 876
200

198 576
200

20641
/ 191
191 971
142

18 333

794 147
0
12 898

185 221
200

1 221 623
0

1 396 500
0

1 265 923
113

1 757 055

12 898

0

1 220

3 530

3 418

1 050

200

200

142

200

0

0

113

0

251 265

384 980

196 845

341 683

92 000

104 239

53 583

64 438

20 841

23 841

18 592

20 750

329 839

377 445

273 450

492 607

400 000
50 000

650 000

546 740

500 000

135

9 000

4 722

1 724

1 724

1 271

1 917

80 000
0

80000
1

0
159

90 000
0

422 000

150 000

96

n

0

ii

2

56 761

40 000

14 948

20 778

38 000

5 000

3 171

0,
6 600

0

n

0

0

7 500

7 797

4 896

14 0011

I 180 026

1224 980

758 629

862 461

130 135

118 239

61 478

71 038

22 565

25 565

19 863

22 667

417 339

465 243

278 504

596 607

2 354 940

2 68! 948

1 588 315

2180 131

472 405

503 006

283 033

310 746

254 854

268 554

242 372

242 401

1685310

1 912 432

1 588 619

2 421072

5 000

0

0

n

0

□'

ő

9 400

0

0

0;

0

0

a

183 500

199 000

142 717

186 5WI

0

1)

0

ft

0

ebből: közlemetés [Szoctv. 48.§J (K48)

3 801

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

92117

mi
ebből: egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§
(1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)
ebből: önkormányzat által saját
hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott
más ellátás (K48)
Ellátottak i énzbeli juttatásai (K4i
K4
Nemzetközi kötélezettsé i-ek' K5011
ebből: Eurósmi Unió \K5Ci ►
A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alakuló befizetései (K50221
Ei'.vfb elvonáso1. befizetések iK50231
Elvonások és befizetések iK502i
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre iK506 i
ebből: központi költségvetési szervek
tfCSOŐI
ebből: helyi önkormányzatok és
költsésnvtési szerveik fK506l
ebből: társulások és költségvetési szerveik
ÍK5061
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költsémTtési szerveik tK506\
KamattámoHalások A KS101
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak íK511 ,
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre l K512
ebből: embázl toxi szemétek <K5I2i
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
ÍK5I2I

46800

197 900

199 000

142 717

186 500

10 000

0

949

10 000

410 740

410 740

410 740

412 078

1 000
421 740
110000

0
410 740
188 000

411 688
118 380

422 II78

0

l>

<i

97 725

0

0

0

107 296

50 000

7 038

26 725

0

/<5 000
4 046

5 000

0

4 131

i 222

391 000

494 153

391 352

830 857

6 000

9 000

<5 079

10 000

212 000

314153

42 750

609212

4 son

0

0

600

0
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Rovat megnevezése

ebből: envéb civil szervezetek (K5I2I
ebből: háztartások J£512i
ebből: rcnzüzví vállalkozások iK512<
ebből: állami többségi tulajdonú nem
pénzűé \i vállalkozások <K512t

2021. évi

2021. évi
eredeti

módosított

90 000
38 000
10 000

98 000
38 000

17000

17 000

12 000

12 000

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú
nem pénzügyi vállalkozások (K512)

K5
Kl-5

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
Beruházások iK6]
Ingatlanok felújítása iK71 =
Informatikai eszközök felú (ftása (K72)

6 000
1 970 380
385 780
1 584 600
2 893120
5 815 061

2021. évi

2021. évi
módosított

2022. évi tervezett
előirányzat

várható
teljesítés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

2021. évi

2021. évi
eredeti
előirányzat

módosított
előirányzat

111 270
97375

2021. évi
várható
teljesítés

600

2022. évi tervezett
előirányzat

0

6 000
1 194 803

0

2 291 829
5 509 184

924 643
2 839 885

1 665 754
140 000
1 525 754
3 020 914
5 623 634

0
1 366 280
60 000

0

£>

23 764
1 533 574

24010
I 163 380

0
1 439 500

999 095

1110113

974 604

62 615

20 170

9 843

610 421

553 133

379 578

6 000

26 000

19 498

12 598

6 000

6 000

13 772

5 000

701

701

5 373

4 000

94 842

27 373

149 976

16 000

24 697

15 274

20 512

63337

63 550

59 227

13 000

13 000

123 057

355 600
0

Felújítási célú előzetesen felszámított
általános for i,!mi adó (K74i
K7

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államhazianásim kívülre 1 K86>
Lakástám p’ itás (K87»
Felhalmozási célú támogatások az
Európai Uniónak <Ka8)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre {K89}
ebből: egyházi ioyi szeméhek \K89l
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K89)
ebből: e gvtb civil szervezetek 'K89>
ebből: háztartások K89>
ebből: pénzűin f vállalkozások K89'
Ecrxéb fdhalmozásl célú kiadások lk8>
K8
Költs,vetési kiadások (Kl-K8t
Kl-8
Belföldi értéVjJ.ipírok kiadásai IK9121
Államháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása < K9131
A llamháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése IK9141
Központi, irányító szervi támogatások
föl vi isftása (K915)

3 000

0

75 600
Kő

7567

270 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

Felújítások (K7)

60300
4 352

2021. évi
eredeti

270304

ebből: e&éb vállalkozások iK512\
ebből: kormányok és nemzetközi
szervezetek :K512 <
ebből: en*b tíHWdiek (K512)
Tartalékok iK5131
ebből, általános tartalék \K513>
ebből: céltartalék ,K513
Eoéb működési célú kiadások iK5?
MŰKÖD KSI CELU KIADÁSOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése
|K61|
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
!K62í
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése (K63>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64|
Részesedések beszerzése (K65)
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások (K66>

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. várható
teljesítés

0

929 935
68 210
15 742

0

22 205

1 964

0

0
1168401

280

0

fí
2 221 818

600
2 449 540

0
2 080 849

0
3 047 680

2 409

2 409

1138

3 823

788

0

1 000

1370

1370

1579

2 617

47 639

47639

29139

165 225

tt

0

0

0

34147

149 039

22 140

8 818

7 7W

12 883

17 293

17 492

17 516

270

13 884

13 884

8 601

46 350

667 320
41 016

701 034
464 882

104 140
46 000

41 479
46 000

36 839
27 084

81331
351 926

82 531
357 438

82 396
355 474

1270

65 302
482 830

65 302
792 736

40 457
129 506

218 015

<1

60 600
10 000
10 000

6 575

1)

5 000

11 544

125 518

12 420

12 420

7 313

6 750

95 021

96 743

95 746

590 400

58 420

58 420

34 397

31 750

446 947

455 047

451 220

i

0

Q

0

0

It

I!

88746

19 792

0

0

0

Q

0

0

88 746

19 792

102 071

19 000

19 000

118 000

249 304

41 016

0
866

0

0

129 995

214039

34 967

114 957

612 825

1 006 775

164 473

540 725

304
8000

8000

10000
100 000

10000
225 000

137 000
6 307 661
2 500 000

268 304
6 809 495
0

88 746
3 636 967

19 792
6 934 860
t>

22 000

372 000

538 009

51376

6216116

5 321 830

5 321 830

4 601 631

0

0

0

0

1 528 840

1 633 473

1234 617

1 531 850
0

1 527 373

1 647 691

1 508 220

0
1 169 671
0

0
2 899 945

0
3 521 617

0
2 285 779

3 806420
0

K iem elt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése iK916'i
ebből: óvadéki bankbetét
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai iK919 1
Belföldi finanszírozás kiadásai <K911
Finanszírozási kiadások K9)
KIADÁSOK

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS L KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA fT

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ
SZERVEZET

2021. évi
eredeti

2021. évi
módosított

2 656402

2021. várható
teljesítés

2 500 000

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított

2022. évi tervezett
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
.eredeti
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

2021.évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

1 100 000

40000
tlj

0

K9

8 738 316
8 738 116

8 350 232
8 350 232

8 359 839
8 359 839

S 753 007
5 753 007

0

0

0

0

0
0

ü

0

ö1

15 045 777

15 159 727

11 996 807

12 687 867

1 528 840

1 633 473

1 234 617

1 531 850

1 527 373

1 647 <91

0

0

0

0

0

0

1 508 220

1 169 671

0

2 899 945

3 521 617

2 285 779

3 806 420

K iem elt előirányzat

3. tájékoztató tábla

iRovat megnevezése

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
IKUQII
Nonnatív iutalmaJk i ki 102:
Céliuttatás. piukkiméinium iK1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,
túlszol gálát i KI 104;
Véitkiéléfiités (KI 105)
Jubileumi iutalom i KI 106
Béren kívüli iuttatások t KI 1071
Ruházati költséiyérltés i KI 108;
Közlekedési költséEiérttés IK1109)
Eméb költsécEéritések i KI 1101
Lakhatási támoGatások i KI 1111
Szociális támogatások l KI 112 i
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
iK1113l
ebbőibiztosítást dőak \K1U31
Foglalkoztatottak személyi juttatásai

egyesített bölcsőde

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható teljesítés

2022. évi

2021. évi eredeti
előirányzat

tervezett
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
2021. évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

ÖNKORMÁN

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2021. évi
2022. évi
2021. évi
eredeti
módosított
tervezett
előirányz
előirányzat
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

YZAT
ÖSSZESEN

2022. évi

2022. évi

tervezett
előirányzat

eredeti
előirányzat

HIVATAL és
INTÉZMÉNYE
K ÖSSZESEN

2022. évi eredeti
előirányzat

465 675

465 283

417 237

529 857

224 186

221 986

205 020

277 569

234 155

234 076

221 019

270 273

24 027

23 027

19 437

32 886

3 119 827

3 119 827

77 162
2 0001

77 162
2 000

77 156
2 776

44 251
2 000

36 334
2 000

36 334
2 200

34650
1020

22 725
2 000

38 569
8 500

38 569
8 500

38 528
5013

23 977
8 497

4 166
2 500

4 166
2 500

3 238
960

2 648
1 000

160 534
37 428

160 534
37 428

3 000

3 392

1 218

0

100

2100

2 787

3 300

0

0

650

699

2 360

21 118

21 118

0
0
2 087
0
262
196
0
0

0
22 300
126 190
6 062
33 103
10 946
0
3 648

0
22 300
126 190
6 062
33 103
10 946
0
3 648

0

72 740

72 740

500

500

500

0
6 672
29 283
0
3 746
1956
0
500

7 000

7 000

8 977

0

8 894
29 609

8 894
29 609

9 223
27 748

2 975
1 380

2 975
1380

2 344
1273

S98195

IKUJ

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

598195

548 453

618265

300

300

300

0
874
826
562
249
786
0
300

2 000

2 000

2 485

0

2 850
13 827
5 562
2 189
636

289 984

2
13
5
2

850
827
562
189
636

289984

2 220
13 431
5 613
102
630

268257

5
13
5
2

234191

290

290

290

0
2 680
14 869
0
2 346
932
0
290

3 500

4 500

2 883

0

2 235
14 609

2 235
14 609

1 903
13 968

2 037
672

2 037
672

29
663

304567

305 488

284295

323 864

2 087

2 087

1 397

147
96

147
96

163
63

250

600

482

33273

33273

26 439

41 439

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

3 613 895

3 613 895

147 263

0

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (K122)

3 600

3 600

3 456

3600

1440

1440

1 441

3 384

3 865

3 865

2 930

4 675

2 500

2 500

973

3 200

84 459

57 909

Egvcb külső szeméhi iuttatások (K123 :<
Külsőszeméhi juttatások lK12t

2 000
5 600

2 000
5 600

1 479
4 935

3 000
6600

700
2 140

700
1 140

345
1 785

1000
4384

1 500
5 365

1 500
5 365

441
3 371

2 038
6 713

500
3 000

500
3 000

113
1 086

6Ű0
l SOO

45 944
277 666

14 378
72 287

Személyi jnttatások (KI)

KI

603 79S

603 795

553 388

624 865

292 124

292 124

270 042

338575

309 932

310 853

287 666

330 577

36 273

36 273

27 525

45 239

3 891 562

3 686 182

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzá (árulás! adó CK2I

K2

102 086

102 086

94 523

92 927

49 156

49156

45 855

49 500

52 249

52 321

49 363

50 466

5 686

5 686

4 373

6 20íi

564 245

533 535

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

80912

80 843

39 676

43 889

45815

42241

42 800

3 872

5 803

338 575

474 345

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

7 908

10170

3 851

4 770

4 058

4 272

5130

272

42 062

41 616

230

0
1 500

ti
1 5íMJ

4 180

4180

ebből: e < észséwlpyi hozzájárulás th'2>
ebből: tá;<; énz hozzá'ántlás K2
ebből: munkaadót afoglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő másjárulékjellegű kötelezettségek
iK2>
ebbőt: munkáltatót terhelő személyi
'ovedelemadő ■K2)
Szakmai nnvflRi -k beszerzése rK311 i

4 424

1914

2 076

841

2 416

2171

2536

403

11 894

11 894

5 000

5 000

5 130

5 000

1 300

2 300

3 645

1 800

2 194

2 174

418

1 994

750

1 750

457

750

42 254

26 254

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

9 808

9 808

18 581

11 808

22 481

43 068

21 490

22 481

10 315

10 335

8 054

9 363

2 500

3 500

1657

2 660

123 976

107 440
0
133 694
95 382

1 279

253

679

32

Anibeszeizés ^K313 i
Készletbeszerzés tK31>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(KA21)
Egyéb kommunikáaós szolgáltatások
1K322)
Kommunikációs szolgáltatások K32
Közüzemi dl ak ;K331 i
Vásárolt élelmezés i h 332 J
Bérieti és líziwt díjak (>=381 K333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
iK3341
Közvetített szol i ^Itatások (K3351
ebből: államháztartáson belül K3351
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
|K336»

14 808

Í4N06 _________ üiu

16 808

13 781

45 368

25 135

24 281

12 509

12 509

8 472

11357

3 250

5 250

2 114

.1 410

0
166 230

1 700

2 174

1 107

1 700

1 200

1200

809

1200

2 800

2 860

2 587

3 549

240

240

123

240

104 500

1300

1300

936

1 300

600

600

510

600

3 350

3 350

1315

3 295

300

300

183

300

23 693

19756

3 01)0
ló SWltl
70 000
900

3 474
21 000
106 020
1900

l 043
18 042
53 934
930

3 tlOU
18 000
53 820
900

1 6tH>
7 000

1 800
9 500

im
ó 702

305
1 257

663

844
319
123
054

540'
3 000

2 635

6 150
5 000
47 191
3 064

540
2 Of Hl

635

1800
7 000
0
735

300

300

87

540
3 000
0
300

128193
158 555
259 973
14 333

115 138
114303
259 973
13 903

8 144

31 880

16 783

8 144

4915

6 015

7 968

4 915

4618

4 508

4 500

8 339

5 948

1600

I 092 226

980 415

5 000

5 000

4 170
2126

4 837

0

30

30

0

0

104 727
0

98 727
0

8 000

13 000

5 670

8 000

7 594

1250

1250

144

1 250

481 922

400 448

6
5
52
3

210
100
884
064

7 008

3
4
38
2

902
925
368
203

3 860

0

1600

2 500

1 239

2000

5 272

7 905

3 449

6
5
31
3

3. tájékoztató tábla

c
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BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

ÖNKORMÁN

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

YZAT
ÖSSZESEN

HIVATAL és
INTÉZMÉNYE
K ÖSSZESEN

1
12
Rovat megnevezése

Esrveti szol c ütatások K337
chL-üL-htlaillau illitlk iKJi?)
Szoláltatási kiadások íK33)
Kiküldetések kiadósai t K341 \
Reklám- és ptDtiaii.íindakiadások |K342;i
Kiküldetések, reklám- és
uroparandakiadások (K341
Működési célú előzetesen felszámított
általános forealmi adó IC351 i
Fizetendő általános fo« ualmi adó t kJ521
Kamatkiadások (KJ53'|

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
várható teljesítés

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

12 738

35 486

22 672

13 581

5 957

5 957

6 670

7 997

11 274

11 091

214 286

122 202

107 282

20 107

26 607

23 243

22 647

76419
30
100

87 052
30
100

P

2021. évi
2022. évi
2021. évi
eredeti
tervezett
módosított
előirányz
előirányzat
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés
3 822
295
56 627

2021. évi

2022. évi
tervezett
előirányzat

várható
teljesítés

2022. évi
eredeti

2022. évi eredeti
előirányzat

előirányzat

7 707

3 400

5 400

2 615

4 286

59 305

11 480

18 319

10 051

10 436

f)

1250

1250

4 101

6483

2986

3 837

990 995

649 313

5

5

0
0

598 508
0

98 508
0

o

130

130

0

0

37 133

62 507

34495

34 029

12 737

20 320

10 955

12 981

25 193

28 069

16 806

20 671

0

0

7821

1 800
0

100

100

0

1 104
0
0

0

0

0

0

100

100

30

100

50

50

31

50

150

161

80

150

11

KJ

2021. évi

120 782

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
Eiívcb doloei kiadások K3551
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások <KJS)
Dolon kiadások (KJ)
Társadalombiztosítási ellátások >;K41 ■
Családi támouatások K42j

2022. évi
tervezett
előirányzat

3 687
0

100

100

1 461 878
0
3 573 614
250
1000

433 766
2 301 535
250
1 000

0

0

0

100

41 778

21 000

37 233

62 607

35 307

35 929

12 887

20 470

10 985

14 135

25 343

28 230

16 887

24 508

4 201

6 588

2 991

3 937

1 631 282

768 821

175823

295175

183 264

163 019

58 575

94245

60 682

62 863

120 551

134 111

85 888

102 014

19471

30 697

15 462

18313

5 500 569
ü
0

3 320 438
0
0
n

0

(I

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

9

0

0

0

Esi^éb nem intézményi ellátások ÍK481

0

ii

0

0

186 SÓI)

0

ebből: közlemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

n

II

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],
fK48t

n

li

ebből: egészségkárosodási és
gyermekfeHigyeieii támogatás [Szoctv. 57.§
(l) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

II

(1

ebből: önkormányzat által saját
hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott
más ellátás (K48)

«

K4
Ellátottak pénzbeli tuttatásai <K4)
Nemzetközi kötelezettsép,r>; (K5011
ebbőt: Európai Unió <K50J>

0

o

0

18*500
0
!1

0
0
0

10 000

Q

412 078

0

t»

0
422 078

0
0

0

97 725

0

50 000

0

26 725

0

16 000

0

5 000

0

4 500

0

|

0

830 857

0

10 000

0

609 212

0

0

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alismiló befizetései ÍK50221
Epf-éb elvonáso! befizetések iK50231
Elvonások és befizetések iK502i
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre <K5061
ebből: központi költségvetési szervek
<K506>
ebből: helyi önkormányzatok és
fmltsévwtési szerveik tK506i
ebből: társulások és költségvetési szerveik
<K506>
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költseci c/ésiszerveik \K506t
Kamattámogatások K5101
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak (K5111
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre !K512 <
ebből: egyházi löviszeméhvk \K512\
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
<K512'

0

0

0

fi

0

0

0

ÍJ

fí

!

0

K iem elt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

ÖNKORMÁN

CZAKÓ UTCAI SPORT. ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

YZAT
ÖSSZESEN

KÖZPONT

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021.évi
várható teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021.évi ereded
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
eredeti

2022. évi
tervezett
előirányzat

előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
2022. évi
2021. évi
eredeti
módosított
tervezett
előirányz
előirányzat
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

ebből: ejRéb civil szervezetek <K5I2)
ebből: pénzűsni vállalkozások <K5I2>
ebből: állami többségi tulajdonú nem
fíénziiítvi vállalkozások tK512i

2022. évi eredeti
előirányzat

111 270
97 375
11

0
ti

a

a

1 oon

0

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú
nem pénzügyi vállalkozások (K512)

létesítése IK63I
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése )kti4i
Részesedések beszerzése >iK651
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások i K661
Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)

K6

0

0

fí
881 704

1 001 056

831 175

880 811

4.15 525

376 579

K7

422 916

483 057

0

ii

LI

tt

e

1543

1386

1 000

1984

1984

1365

591

7 780

7 780

7 065

7 768

4 210

4 210

3 651

5 647

3 397

134

134

1870

3 263

2 981

2 089

61430

0
72 656

47 361

69 768

13 163 789

n

101

II

35 870

26 028

n

379 578

0

197

0

23 676

11078

I 151

1 281

1590

353 807

203 831

0

n

0

1 951

tt

0

ü

0

o

Q

tt

0

0

2 518

2 518

2 244

2 366

1672

1672

1339

1721

918

918

861

1068

311

527

426

429

214 126

65 088

11 841
11 847

11 841
11 847

10 695
11 364

11 134
19 294
0

7 866
6 614

7 866
6 614

6 354
6374

7 959
37 638
0

4 315
3 000

4 315
21 000

3 975
3 995

5 027
5 969
0

I 462
2 519

2 478
2 047

2 004
2 047

2 019
18 321
0

1 007 058
981 872
10 000

306 024
516 990
10 000

i|

0

0

5 000

5 000

3198

3198

3 068

5 206

1786

1786

1721

10 162

810

5 670

1079

1611

681

553

553

4 947

269 151

143 633

15 045

15 045

14 432

24 500

8400

8 400

8 095

47 800

3 810

26 670

5 074

7 580

3 200

2 600

2 600

23 268

1 266 023

675 623

ii

n

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
Lakástámogatás K871
Felhalmozási célú támogatások az
Eurójiial Uniónak iK88n
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre lK89)
ebből: egibázi ’ovi szeméh<k K89>
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
>K89)
ebből: e~z\ vb civil szervezetek K89>
ebből: háztartások K891
ebből: nénzüvvi vállalkozások \K89l
K8
Ei-véb felhalmozási célú kiadások |K8>
Kl-8
KöIstio etésl kiadások (K1-K81
Belföldi értéipiipírokkiadásai IK912;
llamháztartáson belüli megelőlegezések
foKvsítása IK913;
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése IK514 •
Központi, irányító szervi támogatások
föhusltása fK9151

497 305

0

0
1 665 754
140 000
1 525 754
3 020 914

0

o
482 732

fi

0

Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó iK74)

450 938

0

0
0
0
0
0
7 540 155

Ó

0
399 855

1543

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

Felújítások (K7)

0

0

ebből: egwb vállalkozások \K512'
ebből: kormányok és nemzetközi
szervezetek iK5l2>
ebből: egitb külföldiek \K5}2‘
Tartalékok iK513.
ebből, általános tartalék \K5131
ebből: céltartalék <K513)
Ecvfb működési célú kiadások <KS]
K5
MŰKÖDÉSI CÉH KIADaSOK
KI-5
Immateriális javak beszerzése, létesítése
IMII
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
IK62)
Informatikai eszközök beszerzése,

Beruházások 'iK6f
Ingatlanok fdúirtása fK71)
Informatikai eszközök felúrftása (K72>

HIVATAL és
INTÉZMÉNYE
K ÖSSZESEN

ii

0

Q

U
0

iff

908 59fJ

1 027 902:

856 302

0
916 445
0

a

416 Hl

451 791

,191 029

0
506 697
0

0

P

490 857

528 290

431 965

9
49? W4
0

tt
66 092

77 734

51 965

95 055
o

u

0

19 792

0

0

0

0

0

0
19 792
0
19 792
15 456 662
0

0
0
0
0
8 521 802
0

fi

0

5! 376

Cl

4 601 631

II

3. tájékoztató tábla

I

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK
-s
1

ŐNKORMÁN

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

YZAT
ÖSSZESEN

HIVATAL és
INTÉZMÉNYE
K ÖSSZESEN

1
3
Rovat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

Pénzeszközök lekötött bankbetétként

KIADÁSOK

2021. évi
várható teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi

2021. évi
eredeti
előirányzat

tervezett
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányz

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett

2022. évi
eredeti
előirányzat

előirányzat

119951

fllirlwgie fulfil

ebből: óvadéki bankbetét
Tulaidonosi kölcsönök kiadásai iK919
Belföldi finanszírozás kiadásai (K')l i
Finanszírozási kiadások fK9!>

2021. évi
módosított
előirányzat

ü
n
0

K9
908 590

1 027 942

856 302

416445

416121

451 791

391 029

2022. évi eredeti
előirányzat

1 100 000

111

ü

<1

13

0
M

0
0

0
5 753 007
5 753 007

ü

0
»

95 055

21 209 669

8 521 802

506 697

490 857

528 290

431 965

495 664

66 092

77 734

51 965

fi

0

4.

tájékoztató tábla

Közvetett támogatások

Adatok e Ft-ban
Sorszám
1.
2.
3.

Kedvezmény
összege

Jogcím
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedése
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
adónemenként
Építményadó
Telekadó
Idegenforgalmi adó
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Késedelmi pótlék
Bírság

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5.

Egyéb
nyújtott
kedvezmény
elengedésének összege

vagy

kölcsön

400

400
25
400

Előirányzat felhasználási ütemterv

5. tájékoztató tábla

Adatok e Ft-ban

2022. év
megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

széptan) bar

október

november

december

Összssen

Kiadások
Személyi juttatások

320 000

320 000

320 000

325 000

325 000

325 000

325 000

321 000

45 240

45 240

45 740

55 000

45 240

45 240

45 240

45 240

45 775

55 808

564 245

450 000

450 000

450 000

500 000

450 000

450 000

450 000

450 000

450 000

500 569

5 500 569

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 542

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 558

186 500

Egyéb működési célú kiadások

56 554

56 000

156 000

339 674

356 000

500 000

156 000

156 000

600 000

156 000

332 686

156 000

3 020 914

887 338

886 780

986 780

1 175 454

1 192 280

1 395 540

1 002 341

991 780

1 435 780

991 780

1 169 001

1 048 935

13 163 789

Működési kiadás összesen:
Beruházások
Felújítások

150 000

500 000

15 000

250 000

100 709
323 199

165 000

750 000

3 891 561

1 007 058
450 000

220 000

19 791

Felhalmozási kiadások összesen:

Kiadások összesen:

256 349

7 824

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások összesen:

325 000

325 000

45 240
450 000

Dologi kiadások

335 561

325 000

45 242
450 000

Munkaadókat terhelő járulékok

1 266 023
19 791

323 199

7 824

120 500

256 349

450 000

1 100 000

1 151 376

1 556 280

1 248 129

1 619 001

2 368 935

16 603 038

220 000

2 292 872

17 376

17 000

17 000

904 714

1 068 780

1 003 780

1 175 454

1 942 280

1 395 540

1 325 540

999 604

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

195 617

192 000

2 307 617

20 000

1 455 164

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

1 450 000

10 000

6 315

10 000

2 991 479

100 000

150 000

450 000

350 000

350 000

500 000

250 000

250 000

368 288

100 000

100 000

100 000

3 068 288

292 000

362 000

2 097164

552 000

552 000

702 000

447 000

447 000

2 010 288

302 000

301 932

302 000

8 367 384

300 000

550 000

300 000

1 350 000

Bevételek
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Folyó bevételek összesen
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

87 464

Felhalmozási bevételek

87 464

100 000

100 000

100 000

109 000

387464

550 000

300 000

1446 464

602 000

16 608 038

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 000

Felhalmozási bevételek összesen:

9 000

Finanszírozási bevételek összesen:

6 660 000

Bevételek összesen:

6 952 000

362 000

2 097164

552 000

686190

702 000

547 000

447 000

2 119 288

689 464

851 932

Egyenleg

6 047 286

5 340 506

6 433 890

5 810 436

4 554 346

3 860 806

3 082 266

2 529 662

3 092 670

2 534 005

1 766 936

134190

6 794190

6. tájékoztató tábla

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok forintban
Sor
szám

Megnevezés

I.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

-

2.

Beruházások feladatonként

-

3.

Felújítások célonként
ÖSSZESEN:

Döntés

Kötclezettségvállal
ás időtartama

2021. évvégéig
teljesített

.

1

Kötelezettségek a következő években
2022.

2023.

2024.

Még fenálló
kötelezettség

Összes vállalt
kötelezettség

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Módosított Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselö-testü let
2022. február 24- i ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotására

A Bizottsági ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Volosin Katalin
Költségvetési csoportvezető

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Előterjesztői módosítás alapján 200 millió Ft (Fővárosi Önkormányzat Vérmező) a Tartalékok
előirányzatról (K513) átcsoportosításra kerülte Felhalmozási célú kiadások előirányzatra (K84),
a mérleg főösszege nem változik. A módosítással érintett részek (pirossal jelölve):
előterjesztés 6., és 11. oldalak,
rendelet tervezet 1-3 oldalak
rendelet mellékletei (excel) 1. mérleg, 3. kiadások, 6. tartalékok
Az előterjesztés és mellékletei a fenti módosítások átvezetését követően az alábbiak szerint
módosul:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 24. § (3) bekezdése
szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetési rendelet szerkezetének, tartalmának kialakítását az Áht, valamint a 368/2011.
(XII. 31.) végrehajtási kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza. A költségvetési
rendelet mellékleteit képező táblák struktúrája megfelel a 2014. évtől hatályos államháztartási
számviteli rendszerre vonatkozó jogszabályoknak, amelyek egyik lényeges eleme a rovatrend
szerinti tervezés és elszámolás.

I. Egyes alapfogalmak értelmezése
1. Maradvány
Az Áht. l.§ 17. pontjában meghatározottak szerint a maradvány a költségvetési év során a
bevételek és kiadások különbözete, amely
• az alaptevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a költségvetési maradvány,
• a vállalkozási tevékenység bevételei és kiadásai tekintetében a vállalkozási maradvány.
A maradvány fogalma az államháztartási költségvetés sajátossága, mivel a tervezés,
gazdálkodás és beszámolás január 1-jétől december 31-ig tartó éves költségvetés alapján
folyik. Ugyanakkor több olyan gazdasági esemény is lehetséges, amely nem zárul le december
31-én, illetve a tervezett bevételek vagy kiadások nem az adott évben realizálódnak, ezek mind
hatással vannak a maradványra.

2. Költségvetési egyenleg
A költségvetési egyenleg a teljesített költségvetési bevételek és költségvetési kiadások
különbözete. Előjelétől függően lehet többlet vagy hiány.
A költségvetési többlet felhasználása, illetve a költségvetési hiány finanszírozása
finanszírozási bevételeken és finanszírozási kiadásokon keresztül valósul meg.
Belső finanszírozási bevételnek számít:
- az előző évek maradványának igénybevétele.
- betétek megszüntetése, hítelek/kölcsönök felvétele.
Külső finanszírozási bevételnek számit a hitel, lízing.
Finanszírozási kiadások között sorolható fel a szabadpénzeszközök betétként történő
lekötése, értékpapírok vásárlása, korábban felvett hitelek törlesztése.

3. Előirányzatok és Rovatrend
Előirányzat: egy tervezett cél megvalósítására biztosított keret.
Államháztartási fogalomként az előirányzatokra úgy kell tekinteni, mint a költségvetési
gazdálkodás kereteire, a közfeladat-ellátás céljára feltüntetett tervszámokra.
Rovat: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Kormányrendeletben
meghatározott részletes közgazdasági jogcímek. A költségvetés kiemelt kiadási és bevételi
előirányzatait rovatokra kell bontani.II.

II.

2022. évi költségvetés bemutatása

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzata (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat)
összevont, a halmozódásokat nem tartalmazó (konszolidált) költségvetési egyenlegének

alakulását a 2020.-2021. közötti időszakban, valamint a 2022. évre tervezett előirányzatokat
az előterjesztés 4. melléklet 1. tájékoztató tábla tartalmazza.

A. Bevételek
A Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelet-tervezet, intézményi finanszírozás
nélküli, konszolidált bevétele 16 608 038 e Ft, ebből
- működési költségvetési bevételek
8 367 384 e Ft,
- felhalmozási költségvetési bevételek
1446 464 e Ft,
- finanszírozási bevételek
6 794190 e Ft.

1.

Működési költségvetési bevételek

A működési költségvetési bevételek tervezett összege 8 367 384 e Ft:

B3

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B1

2 307 617 e Ft
2 991479 e Ft
3 068 288 e Ft

1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton szereplő összeg az
önkormányzat törvényi előírás alapján ellátandó kötelező feladataihoz biztosít bevételi forrást
a központi költségvetésből. A bevételek az intézményi ellátottak várható létszáma és egyéb
mutatók figyelembevételével igényelt és a kormányzat részéről jóváhagyott támogatásokat
tartalmazzák. A Magyar Államkincstár által bekért mutatók alapján (a 2022. évi megalapozó
felmérés) tervezhető működési célú támogatások összege 1442 617 e Ft, ebből:
- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
- gyermekétkeztetési feladatok támogatása
- kulturális feladatok támogatása

489 913 e Ft.
417 667 e Ft,
379 646 e Ft.
140 643 e Ft,
14 748 e Ft.

A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata által végzett feladathoz, a
Társadalombiztosítási Alapokból NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) által
folyósítandó 2022 évi támogatás összege 863 000 e Ft.
A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatási program keretében Gazdaságvédelmi Alapból
2 000 e Ft bevétellel tervez.
A 2022. évre tervezett, államháztartáson belülről folyósított működési célú támogatások
önkormányzati szinten összesen 2 307 617 e Ft bevételt jelentenek.

1.2. Közhatalmi bevételek
A 2022. évi költségvetésben 2 991 479 e Ft közhatalmi bevételekkel számolunk, amelynek
döntő hányada helyi adókból realizálható. A helyi adók vonatkozásában a helyi adókról és az
önkormányzati adóeljárásokról szóló 23/2015. (XI.19.) önkormányzati rendelet alapján, az
Adóiroda által elvégzett számítások szerint tervezzük adóbevételeinket:
Építményadó
Telekadó
Helyi iparűzési adó

700 000 e Ft
5 000 e Ft
2 204 479 e Ft

Idegenforgalmi adó
Egyéb közhatalmi bevételek
Összesen

35 000 e Ft
47 000 e Ft
2 991479 e Ft

Az építményadó esetében a felderítő munkák továbbra is folyamatban vannak, ennek
köszönhetően, ha nem is jelentősen, de a növekvő tendencia 2022-re is megmarad. Az
adóhátralékok szigorú behajtása 2022. évben is kiemelt helyen szerepel az Adóiroda
tevékenységében.
A telekadó az építményadóhoz képest elenyésző adónem. Az adóztatható telkek mindegyike
regisztrálva van. az Adóiroda kollégái folyamatosan figyelemmel követik az esetleges
beépítéseket.
A helyi iparűzési adó előirányzatot a Fővárosi Önkormányzat januári közgyűlése határozattal
elfogadott forrásmegosztás alapján terveztük.
Az idegenforgalmi adó járvány előtti bevételi szintjét (2019. évben 490 millió Ft bevétel volt
ezen előirányzaton) 2022. évben sem tudjuk megközelíteni. A bevételek alakulása az országos
és a budapesti idegenforgalom alakulásán múlik, ezért fontos a regisztrált vendégforgalom
folyamatos figyelése, a hiányzó bevallások beküldésére való felszólítások kiküldése és a bejövő
bevallások összevetése a valós vendégforgalmi adatokkal. Azonban a nagy szállodák
forgalmának felfutása nélkül nincs reális esély arra. hogy az idegenforgalmi adóbevétel
jelentős mértékben növekedni tudjon.
Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzaton jellemzőn a közterület-felügyeleti iroda által
kerékbilincselésből tervezett bevételek szerepelnek. Ezen kívül itt kell elszámolni az adók
módjára behajtandó köztartozást, az adóhátralékok jogkövetkezményét, a pótlékok és a
bírságok bevételeit. A jegybanki alapkamat emelkedése miatt a pótlék hátralék is növekedést
fog mutatni, a bírságokat pedig az egyes adókötelezettségek elmulasztása után tudja az
Adóiroda előírni, így azok tételes tervezése nem lehetséges, csak a teljesítések jelennek meg a
költségvetés végrehajtásáról szóló tájékoztatókban, beszámolóban.

1.3. Működési bevételek
A működési bevételek az önkormányzat és az intézmények által nyújtott közszolgáltatásokhoz
és egyéb nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódnak a következők szerint:
-

szolgáltatások ellenértéke: helyiségek bérleti és közterületfoglalási dijak, hirdetési dijak:
közvetített szolgáltatások ellenértéke: jellemzően továbbszámlázott dijak:
tulajdonosi bevételek: használati díjak;
intézményi gyermekétkeztetési és alkalmazotti térítési díjak.

Az előirányzatokat a tapasztalati adatok (előző évi előirányzat és teljesítési adatok), meglévő
szerződések, megállapodások figyelembevételével terveztük. Az önkormányzat és intézményei
összevont működési bevételeit 3 068 288 e Ft összegben határoztuk meg a következő
megbontásban:
Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
Budapest Főváros 1. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal
Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata
Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági
Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

1728 507 e Ft
10160 e Ft
21008 e Ft
1184 232 e Ft
35 759 e Ft

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített
Bölcsőde
Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont

22 429 e Ft
54193 e Ft
12 000 e Ft

2. Felhalmozási költségvetési bevételek
A felhalmozási költségvetési bevételek között 87 464 e Ft Budapest Fővárosi
Városrehabilitációs Keretből TÉR_KÖZ pályázati forrással, 1 350 000 e Ft ingatlan
értékesítéssel és 9 000 e Ft felhalmozási támogatások, kölcsönök visszatérítése
államháztartáson kívülről (háztartások) előirányzati bevétellel számoltunk.
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Lakás tv.) meghatározza az
ingatlanértékesítésből
származó
bevételek felhasználását.
A
törvényi
előírások
figyelembevételével készült a költségvetési rendelet 8. számú melléklete, amely bemutatja a
tervezett bevételek és kiadások alakulását.
3. Finanszírozási bevételek
A finanszírozási bevételek célja, hogy pénzeszközt teremtsen elő a költségvetés részeként
tervezett feladatok megvalósításához, valamint finanszírozási célú pénzügyi műveletekhez (pl.
betét lekötéshez, korábbi hitelek tőketörlesztéséhez).
A Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetés tervezete finanszírozási bevételek
előirányzaton 4 254 190 e Ft maradvány igénybevétellel és 2 540 000 e Ft bankbetét
megszüntetésével számol (ebből 40 000 e Ft óvadéki bankbetét). A maradvány és a bankbetét
belső finanszírozási forrásként hozzájárulnak a költségvetési egyensúly megteremtéséhez,
fedezetet biztosítanak a működési és felhalmozási egyenlegekhez.
A finanszírozási bevételek tartalmaznak még egy tételt, az irányító szervi támogatások
folyósítását 4 601 631 e Ft összegben. Ez az összeg nem része a konszolidált bevételeknek,
hiszen az önkormányzat által fenntartott intézményeknél jelentkezik bevételként, miközben az
önkormányzatnál ez egy kiadási tétel.
Az irányító szervi támogatással együtt a 2022. évi tervezett bevételek mindösszesen
21209 669 e Ft.
B. Kiadások
A Budavári Önkormányzat részére 2022. évben is a legfontosabb feladatot az intézményi
rendszer működtetése jelenti. A kiegyensúlyozott gazdálkodás, a pénzügyi stabilitás
megtartása komoly kihívásokat jelent a bevételkiesést eredményező döntések miatt.
A tervezésnél a következő szempontokat tartottuk fontosnak:
- a közszolgáltatások eddigi színvonalának biztosítása,
- a szociális ellátó rendszer fenntartása,
- a közterületek biztonságának és minőségének megtartása, fejlesztése,
- a lakhatási terület és szociális lakhatási program fejlesztése,
- városfejlesztési feladatok megvalósíthatóságának kidolgozása.
- energiahatékonysági intézkedések.

~
-

zöldfelületek minőségi fenntartása,
civilszervezetek, egyházak támogatása,
testvérvárosi kapcsolatok ápolása.

A Budavári Önkormányzat 2022. évi tervezett, intézményi finanszírozás nélküli, konszolidált
kiadásai 16 608 038 e Ft, ebből
- működési költségvetési kiadások
13463 79012 963 787 e Ft.
- felhalmozási költségvetési kiadások
2-292 873 2 492 875 e Ft,
- finanszírozási kiadások
5-753 0071151376 e Ft.

1.

Működési költségvetési kiadások

A működési költségvetési kiadások tervezésénél elsődlegesen a kötelező feladatellátás
biztosítására, a Képviselő-testület határozatainak végrehajtására és a testület által önként
vállalt feladatokhoz finanszírozási források biztosítására törekedtünk.
A 2022. évi költségvetés működési költségvetési kiadások előirányzaton 13463 790 12 963 787
e Ft összeget terveztünk a következők szerint:
KI

Személyi juttatások

K2

Munkaadót terhelő járulékok

K3

Dologi kiadások

5 500 567 e Ft

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

186 500 e Ft
3 930 914
2 820 914 e Ft

3 891 562 e Ft
564 245 e Ft

1.1. Személyi juttatások
A személyi juttatások részeként a törvény szerinti illetményeket, munkabéreket az
engedélyezett létszámkeretek, illetve a kinevezések (munkaszerződések) figyelembevételével
terveztük. A foglalkoztatottak személyi juttatásainak egyéb elemeit (közlekedési
költségtérítése, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, stb) az ismert adatok alapján
számítottuk.
A köztisztviselői és közalkalmazotti állomány, valamint az egyéb foglalkoztatottak esetében a
béren kívüli juttatásokat 300 e Ft/fö/év cafeteria kerettel határoztuk meg. A 2022. évi
költségvetés személyi juttatások előirányzata álláshelyenként 1000 Ft/hó bankszámla
költségtérítés fedezetét is tartalmazza.
A személyi juttatások javasolt előirányzata önkormányzati szinten összevontan 3 891561 e Ft,
amely összeg 472 456 e Ft-tal több, mint a 2021. évi eredeti előirányzat (2021. évi eredeti
előirányzat 2021. december 31.-én megszűnt intézmény adatait figyelmen kívül hagyva
3 419 108 e Ft volt). A 13,81%-os növekedést indokolja:
- a képviselő-testület által 2021. szeptemberében elfogadott határozat végrehajtása (a
testület a hivatali állomány bővítéséről döntött);
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelése (a minimálbér 167,4 e Ft-ról 200 e Ft-ra, a
garantált bérminimum pedig 219 e Ft-ról 260 e Ft-ra emelkedett);
- ágazati bér- és pótlékfejlesztések;
- köztisztviselői illetményalap fejlesztése;
- képviselői és bizottsági tiszteletdijak növekedése.
- jogszabályban meghatározott polgármesteri béremelés, alpolgármesteri béremelés;

- országgyűlési választások és népszavazás lebonyolításában résztvevők díjazása.
A személyi juttatások jelentős részét, 94,72%-át az intézményi rendszer adja (3 686182 e Ft),
az önkormányzat előirányzata tartalmazza a választott tisztségviselők (képviselők és bizottsági
tagok) jutatásait és egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásokat.

1.2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok
A szociális hozzájárulási adót a törvényi előírásoknak megfelelően terveztük. A munkaadókat
terhelő járulékok részeként szerepel a rehabilitációs hozzájárulás az érintett intézményeknél.
A 2022. évi tervezett előirányzat 564 245 e Ft.
1.3. Dologi kiadások
A dologi kiadások jelentős hányadát az önkormányzati intézmények működésével kapcsolatos
közüzemi költségek, a feladatellátáshoz szükséges szolgáltatások teszik ki. Az előirányzat 2022.
évi tervezett összege 5 500 569 e Ft. Az intézmények a takarékosság jegyében a
legszükségesebb
kiadásokat
vették
számításba,
amelyek
nélkülözhetetlének
a
tevékenységükbe tartozó feladatellátáshoz. Minden esetben az ismert szerződések,
megállapodások,
valamint
a
2021.
évről
áthúzódó
kötelezettségek,
illetve
kötelezettségvállalások figyelembevételével történtek az előirányzatok meghatározása.
A dologi kiadások 60.36 %-át az intézményi rendszer adja. A Budavári Önkormányzat 2180
131 e Ft előirányzat részletezését a következő táblázat tartalmazza:
Dologi kiadások
Szakmai anyagok beszerzése
Lakosság részére oltóanyag, antigéntesztek beszerzése

2180131
16 000
16 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

16 535

Önkormányzati rendezvényekhez, állami ünnepekhez kapcsolódó
beszerzések
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások
Hulladékgyűjtők, kutyaszemetesek és szemetes zsákok
(környezetbarát lebomló) beszerzése
Zöldhulladék-zsák beszerzés
Virágvásár
Környezetbarát síkosság mentesítéshez - zeolit
Öntözőzsákok beszerzése zöldfelületek fenntartásához

787
394
787
236

Víztakarékos perlátor (30db) az önkormányzat épületébe, LED izzók

630

Komposztkeret

984

Szociális feladatok ellátásához keret

1890

8465
1575
787

Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egészség- és szociáliskártya rendszerek üzemeltetése
Járókelő online bejelentő felület
KAPU szoftver használati díj
Zöld Budavár al-honlap kialakítás
Okos város fejlesztések: app-ok levegőtisztasági adatok,
zajszennyezés rögzítéséhez

9118
3 320
1417
3200
394
787

Egyéb kommunikációs szolgáltatások
Közüzemi díjak
Bérleti és lízing díjak
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

3 937
44 252
430
111 811

Közterületi térfigyelő rendszer karbantartása
Kátyúzás

15 748
48 031

Utcabútorok, kerékpártámaszok, parkolásgátló oszlopok, korlátok
karbantartása, forgalomtechnikai eszközök, felfestések, kitáblázások
pótlása

5 512

Várfal - és támfalkarbantartás, általános feladatok

3 937

Szelektív gyűjtőkre új jelölő táblák

3150

Budavári on-streat parkoló automaták karbantartása

35 433

Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
KÉSZ készítése
KÉSZ-hez zöldinfrastruktúra fejlesztési terv, örökségvédelmi
hatástanulmány
TK és ITS elkészítése
Közterület Alakítási tervek
Emléktáblák
Tervtanács
Budavári Egészségügyi Szolgálat, foglalkozás egészségügy
Jogi szakértők
Átláthatóság, monitoring
Egyéb kiadások

6 000
81473
4 335
12 598
7180
2 362
9 705
2400
2120
22249
8 819
9 705

Egyéb szolgáltatások
Budavári Kapu előirányzata
Klimastratégia felülvizsgálata
Környezetvédelmi program £022-2027
Favizsgálat, fakataszter
A turistabuszok közlekedésének közlekedési és környezeti
hatásvizsgálata
Ingatlan értékbecslés és mérnöki szolgáltatások
Műszaki dokumentáció és járulékos szolgáltatások
Önkormányzati lakásértékesítésével kapcsolatos kiadások (ügyvédi)
tervezett keret

1028 112
573192
2 362
4 724
9448
39 370
66 000
66 000
20 000

Környezetbarát szúnyoggyérítés

2 362

Zajszakértő megbízása
Közműnyilvántartás
Faltól-falig takarítás
Graffítimentesítés
Várfalból kinőtt növények eltávolítása, alacsony falszakaszok
biztonságossá tétele
Energetikahatékonysági tanácsadás, kiadványok
Kisállativartalanítás, állattetemek elszállítása
Kommunikációs kiadások
Közösségi részvétel, részvételi költségvetés
Civil szervezetek, lakossági fórumok

1811
2400
6 299
1575
3150
1574
5590
10 205
21575
1575

Újsáqkiadással kapcsolatos feladatok
Idősügyi tanács. Állampolgári tanács
Egyéb kiadások
Nemzetközi kapcsolatok
Szűröprogramok
Önkormányzati rendezvények
Bankköltségek
Egyéb városüzemeltetési kiadások
Közterületfelügyelet költöztetése (keret szállításra, hiányzó eszközök
beszerzésére)
Roncsautók, közbiztonságot veszélyeztető autók elszállítása
Ünnepi díszítés, díszvilágítás
Közbeszerzési eljárási és szakértői dijak
£65/S021.(Xll.l6) önkormányzati határozat - Oxygén Naphegy
230/2051.(XII.16.) önkormányzati határozat - házi gyermekorvosi
ügyelet
Előre nem tervezett váratlan környezeti káros hatás elleni
intézkedésre költségkeret
Hulladék gyűjtés, elszállítás stb

52642
3244
7099
8478
6 299
2 881
15 000
21378
7874
12 992
19 685
7087
4 800
3 937
11811
3 693

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Fizetendő általános forgalmi adó
Egyéb dologi kiadások (kötelező jellegű díjak, tagdijak, egyebek)

341683
500 000
20 778

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
Az ellátottak pénzbeli juttatásai döntően a szociális kiadásokat foglalják magukban. A 2022.
évi költségvetés tervezett kerete 186 500 e Ft a következők szerint:
Budavári Egészségkártya

7 200 e Ft

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

7 700 e Ft

Adósságcsökkenés, lakásfenntartási támogatás

5 100 e Ft

Szociális kártya

30 500 e Ft

Családtámogatás (születési, lakáshelyreállítási tám.)
Jó tanulók szociális támogatása

900 e Ft
3 600 e Ft

Eseti települési támogatás

60 000 e Ft

Akadálymentesítési támogatás

5 000 e Ft

Lakásbérleti támogatás

6 000 e Ft

Születési támogatás

12 000 e Ft

Szociális pénzben! ellátások

5 000 e Ft

Ünnepi támogatás

36 000 e Ft

Zamárdi rászoruló turnusok támogatása

1000 e Ft

Köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)

4 500 e Ft

Települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)-mosható
pelenkák

2 000 e Ft

Összesen:

186 500 e Ft

1.5. Egyéb működési célú kiadósok
Az előirányzat tartalmazza az államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek nyújtott
különböző támogatásokat (nemzetiségi önkormányzatok támogatása, civil szervezetek,
egyházak, sportszervezetek stb). Ezeknek a támogatásoknak a döntő része az önkormányzat
önként vállalt feladatai körébe tartozik.
Támogatások
K506 BRFK

16 000 e Ft

SNI-s gyermekek óvodai ellátása

20 000 e Ft

Sérült gyermekek napközi otthoni ellátása

2 000 e Ft

Gyermekek átmeneti otthoni ellátása

4 725 e Ft

nemzetiségi önkormányzatok
Közép-Budai Tankerület támogatása (fejlesztés,
gyógypedagógusok)

5 000 e Ft

összesen
K512 4 közalapítvány

50 000 e Ft
97 725 e Ft
40 000 e Ft

Aknázómoly elleni védekezés (lakossági támogatás)
Alapítványok, egyesületek támogatása
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány, 1944-1945
ostromnapló kiadása
Budapest Film Zrt
Budavári Kulturális Nonprofit Kft

500 e Ft
56 000 e Ft
3 770 e Ft
3 000 e Ft
264 574 e Ft

Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft

50 638 e Ft

BUŰSz Nonprofit Kft

294 000 e Ft

Bursa Hungarica

5 000 e Ft

Családi bölcsőde támogatása

5100 e Ft

Hajléktalanok támogatása MMSzSz

11500 e Ft

Lakosság támogatása - oltóanyag

5 000 e Ft

Egyházak támogatása

10 000 e Ft

Fiatalházasok lakásépítési támogatása

5 000 e Ft

Kertszépités pályázat 2021

1775 e Ft

Kertszépítés pályázat 2022

15 000 e Ft

Kiima pályázat iskolásoknak

1000 e Ft

Lakosságnak bokrétafák injektálása, permetezése

2 000 e Ft

Nyári tábor

20 000 e Ft

Polgárőr, Önkéntes Tűzoltóság támogatása

3 000 e Ft

Részvételi keret

10 000 e Ft

Társasházak hiteltámogatása

4 000 e Ft

Zöldfal pályázat 2022

20 000 e Ft
összesen

830 857 e Ft

Az egyéb működési célú kiadások között szerepel még a 2022. évre megállapított szolidaritási
hozzájárulás, amely a központi költségvetésbe történő 412 078 e Ft befizetési kötelezettséget
jelent.

Az egyéb működési célú kiadások részét képezik a tartalékok előirányzatai is 1-665 754
1465 754 e Ft összegben a 6. melléklet szerinti részletezéssel.
Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton terveztünk egy 10 000 e Ft összegű keretet az
előző évi elszámolásból származó kiadásokra (államháztartáson belüli elszámolás), valamint
egy 4 500 e Ft összegű keretet kamattámogatásra.
Összesen a 2022. évi költségvetés egyéb működési célú kiadások soron 3 020 914 2 820 914
e Ft összeget terveztünk.

2. Felhalmozási költségvetési kiadások
A felhalmozási költségvetési kiadások 2022. évi tervezett előirányzata 2 292 872 2 492 875 e
Ft:
K6

Beruházások

1007 058 e Ft

K7

Felújítások

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1266 025 e Ft
13^91219 792
e Ft

A beruházási és felújítási feladatokat intézményi bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

3. Finanszírozási kiadások
A finanszírozási kiadások előirányzaton 1151376 e Ft összeget terveztünk. Az
államháztartáson belüli megelőlegezés soron 51 376 e Ft összeg szerepel, amely összeget a
Magyar Államkincstár 2021. december hónapban utalt át a Budavári Önkormányzatnak, így
része lesz a 2021. évi maradványnak. A megelőlegezést a Kincstár részletekben visszavonja,
ezért kiadási oldalon előirányzatot tervezni kell.
Éven túli bankbetétek kihelyezésének előirányzata 1100 000 e Ft. ebből 40 000 e Ft óvadéki
bankbetét.
A finanszírozási bevételekhez hasonlóan a finanszírozási kiadások tartalmazzák az irányító
szervi támogatás folyósítását. Ez a tétel (4 601631 e Ft) csak az önkormányzatnál szerepel
kiadásként és nem része a konszolidált kiadásoknak.
Az irányító szervi támogatással együtt a 2022. évi tervezett kiadások mindösszesen
21 209 669 e Ft.

Ili.

A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények költségvetésének
bemutatása

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
A 2022. évi tervezett bevételek:
Működési bevételek

10160 e Ft

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
Irányító szervi támogatás

300 000 e Ft
1 219 690e Ft

A 5022. évi tervezett kiadások:
1. Személyi juttatások
986123 e Ft
Az előirányzat tervezésénél a szeptemberi Képviselő-testületi határozat alapján 20 fővel
bővített állományt vettük figyelembe, emelt köztisztviselői illetményalappal számolva (63 000
Ft).
törvény szerinti alapilletmény összesen
828 518 e Ft
normatív jutalmak
31000 e Ft
céljuttatás
20 000 e Ft
készenléti, ügyeleti díj
1000 e Ft
jubileumi jutalom (1 fő)
1 541 e Ft
béren kívüli juttatás (cafeteria)
27 864 e Ft
ruházati költségtérítés (anyakönyvvezetók részére)
500 e Ft
közlekedési költségtérítés
18 000 e Ft
egyéb költségtérítések
5 000 e Ft
szociális támogatások
1500 e Ft
egyéb személyi juttatások
27 000 e Ft
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
19 100 e Ft
Portaszolgálatot teljesítők és egyéb nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatásai
- egyéb külső személyi juttatások
5100 e Ft
Reprezentációs keret járulékai (víz- és kávéautomata, továbbképzéseken biztosított
étkeztetés, stb).
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó

142 632 e Ft

3. Dologi kiadások
310 746 e Ft, ebből
- szakmai anyagok
2 500 e Ft
Tartalmazza a szakmai könyvek és folyóiratok beszerzését.
- üzemeltetési anyagok beszerzése
16118 e Ft
Irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka- és védőruha, csekkek beszerzése,
egyéb üzemeltetési kiadások.
informatikai szolgáltatások igénybevétele 52 014 e Ft
A Hivatal által ellátott feladat támogatása különböző szakmai rendszer segítségével: WinSzoc,
Térinformatika, iktató program, könyvviteli program, testületi munkát támogató szoftver,
informatikai védelmet szolgáló programok, egyéb számítógépes rendszerek, fénymásolóknyomtatók üzemeltetése.
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
8 437 e Ft
Telefon, internet szolgáltatás kiadásai.
közüzemi dijak
20 000 e Ft
vásárolt élelmezés (választás)
900 e Ft
bérleti díjak
1 500 e Ft
Szőnyegbérlés, postafiók bérlés, vízadagoló és kávéfőző bérlése.
-

karbantartási szolgáltatások

21 335 e Ft

Épületgépészeti karbantartások, MikroVoks rendszer karbantartása, villanyszerelési javítások,
gépjárművek karbantartása, egyéb kisebb javítások.
-

közvetített szolgáltatások
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

50 e Ft
48 944 e Ft

Ügyvédi, tanácsadói szolgáltatások díjazása, belső ellenőri tevékenység, monitoring,
könyvvizsgálati tevékenység, környezeti zajvizsgálat, az új szoftver bevezetésének kiadásai,
egyéb szakmai szolgáltatások.
-

egyéb szolgáltatások

66 860 e Ft

Gépjárműbíztosítások, postaköltség, bankköltség, szemétszállítás, takarítás, fertőtlenítés, tűz
és munkavédelmi szolgáltatások, kötelező továbbképzések, kötelező köztisztviselői képzések
(NKE ProBono, köztisztviselői létszám alapján), ingatlannyilvántartási szolgáltatás, irattárolási
szolgáltatás, levéltári átadások és selejtezések, kötelező pszichológiai vizsgálatok díjai,
adóküldemények előállítása és postázása, egyéb kiadásokra keret.
-

kiküldetések kiadásai
reklám- és propaganda kiadások

50e Ft
1000 e Ft

Pályázati álláshirdetések költségei.
-

működési célú előzetesen felszámított ÁFA
egyéb dologi kiadások

64 438 e Ft
6 600 e Ft

Kötelező díjak megfizetése, cégautóadó, stb.
4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának költségvetése kiadás oldalon személyi
juttatásból, járulékból, dologi kiadásból, beruházásból és felújításból, bevétel oldalon működési
célú támogatásból (NEAK finanszírozás), működési bevételből, pénzmaradványból és
fenntartói támogatásból áll.
Önkormányzati kötelező feladatként biztosítja-.
a felnőtt és gyermek háziorvosi,
- a felnőtt és gyermek-ifjúsági fogorvosi.
az iskola-egészségügyi
és a védőnői alapellátást.
Önként vállalt feladatként a járóbeteg-szakellátást, ezen belül: nőgyógyászat, onkológia,
reumatológia,
röntgen-ultrahang,
szemészet,
EKG-belgyógyászat
/endokrinológia,
diabetológia/, foglalkozás-egészségügy, fül-orr-gégészet, audiológia, ideggyógyászat,
laboratórium, fizikoterápia, gyógytorna, sebészet, ortopédia, bőrgyógyászat, lymphoedema és
infúziós kezelés, urológia, pszichiátriai szakrendelés, pszichológia, egynapos sebészet.
A 2032. évi tervezett bevételek:
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek
Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
Irányító szervi támogatás:

863 000 e Ft
21008 e Ft

80 000 e Ft
205 663 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:
1.

Személyi juttatások

813 000 e Ft

A személyi juttatásokon belül kerül megtervezésre a dolgozok alapilletménye, a kötelezően
fizetendő pótlékok, műszakpótlék, területi pótlék, valamint a minősítés, szolgálati elismerés,
béren kívüli juttatások, közlekedési költségtérítés és a foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásának összege. Az orvosok bére 2022. január 1-jétöl a törvényben meghatározott
mértékben emelkedik. Az egészségügyi szakdolgozók 2022. január 1-től jogosultak a

többlépcsős szakdolgozói béremelésre. Az egészségügyi szolgálati jogviszony törvény és a
végrehajtási rendelete előírja az egészségügyi dolgozók kötelező minősítését. A minősítés
alapján az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy illetménye az adott fizetési
fokozathoz tartozó összeghez képest legfeljebb 20%-kal növelhető. A minősítés összege az
Egészségügyi Szolgálatnál 2022. költségvetési évre 45.000.000-Ft többlet kiadást jelent.
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó
113 000 e Ft
3. Dologi kiadások
242 401 e Ft
A készletbeszerzések között jelentős összegű a rendelések biztosításához szükséges
gyógyszerek és szakmai anyagok (pl.: kötszerek, tű, fecskendő, infúziós szerelék, papirlepedő,
egy éven belül elhasználódó műszerek). Szintén itt került megtervezésre az irodaszerek,
fénymásoló papírok, nyomtatványok költségei.
Szolgáltatások között kerül megtervezésre a szállítókkal kötött szerződések alapján fizetendő
közüzemi, karbantartási, kommunikációs és egyéb szolgáltatások díjai, a kötelező felelősség
biztosítás dija.
Legfontosabb szerződések;
- internet és telefon az Összes telephelyre,
- az Egészségügyi Szolgálat által használt medika program, a könyveléshez használt
pénzügy rendszer díjai, a honlap költségei.
- az informatikai eszközök karbantartása,
- közüzemi díjak valamennyi telephelyre,
- karbantartási szerződések az orvostechnikai eszközökre, lifthez, tűzjelző rendszerhez,
riasztó rendszerhez, nyomtatókhoz,
- szakmai tevékenységeken került megtervezésre a nem egészségügyi szolgálati
jogviszonyban álló személyes közreműködő orvosoknak fizetendő dij, egynapos
sebészethez kapcsolódó teljesítménydíjak, laboratóriumi szolgáltatások, ügyeleti dij,
- egyéb szolgáltatásokhoz tartozik a szemétszállítás költsége az összes telephelyen,
veszélyes hulladék elszállítása, rovarirtás, postaköltség, takarítás költsége, tűz- és
munkavédelem díjai.
4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
Az Egészségügyi Szolgálat 2021. költségvetési évben az Egészséges Budapestért
támogatásból jelentős eszközbővítést tudott megvalósítani. Ennek eredményeként 2022.
költségvetési évre tartalékként 1270 e Ft van betervezve az esetleg felmerülő meghibásodás,
váratlan eszköz beszerzés fedezetére.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet (GAM ESZI
A GAMESZ látja el az önkormányzati intézményekkel összefüggő gazdasági-műszaki feladatok
mellett az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok kezelői és bérbeadói feladatait.
A Bérleményüzemeltetési osztály az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérlőinek bérleti szerződéssel összefüggő ügyeit, a lakbérek és
helyiségbérleti díjak számlázását, beszedését, a fenti ügyekkel kapcsolatosan beérkező
bejelentések, panaszok kivizsgálását, valamint az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok
kezelési feladatait végzi.
A Műszaki osztály az önkormányzati tulajdonban álló ingatlanokkal kapcsolatban felmerülő
műszaki bejelentéseket vizsgálja ki, elvégzi a bérbeadóra tartozó karbantartási, helyreállítási,
felújítási munkákat úgy a lakásokban, mint az épületekben is.

A gazdasági igazgatóság feladata a GAMESZ és a hozzá rendelt önállóan működő és
üzemeltetési körébe tartozó intézmények gazdálkodásának megszervezése, a gazdasági
események rögzítése, a vagyonvédelem biztosítása. A pénzügyi, számviteli rend betartásáért
felelős szervezeti egység.
A gazdasági szervezet ellátja:
-

az intézmény költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással,
könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
az intézmény működtetésével, üzemeltetésével, a intézmény vagyongazdálkodása
körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével
kapcsolatos feladatokat.

A Közterületi osztály a kerület járdatakarításí feladatait végzi, többek között a kerület
kezelésében lévő utcák járdáinak tisztítása, illetve az ehhez szükséges gépek műszaki
felügyelete, javíttatása, a közterület-fenntartókkal való kapcsolattartás, a közterületre
kihelyezett kutyaürülék gyűjtőedények (kb. 150 db) karbantartása, zsákok cseréje, a kerület
közterületén kihelyezett zászlók cseréje, javítása tartozik feladataik közé.

A 2.022. évi tervezett bevételek:
Működési bevételek
Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
Irányító szervi támogatás:

1184 232 e Ft

1 235 390 e Ft
1386 798 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:
1. Személyi juttatások
547 804 E Ft
A személyi juttatások előirányzata 92,5 fő figyelembevételével került tervezésre. Az 5 új státusz
indokolása:
1 fő üdültetési - gazdasági referens
A GAMESZ üzemeltetésében lévő 2 üdülő (Zamárdi és Horány) 2021. évben már oly mértékű
feladatnövekedést jelentett, amely 1 fő referens felvételét indokolja.
1 fő beszerzési-közbeszerzési referens
A közbeszerzési feladatok ellátását eddig szolgáltatás vásárlással oldotta meg az intézmény,
de meglátásuk szerint célszerű lenne 2022. évben 1 fő közbeszerzési referens foglalkoztatása,
ezáltal a közbeszerzési és beszerzési feladatok ellátása költséghatékonyabbá és
eredményesebbé válik.1
1 fő irattáros
2016. évtől az iktatást és az irattározást új alapokra fektette a vezetőség, a megnövekedett
irat mennyiség miatt szükséges a létszám bővítés
2 fő konyhalány
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján növekszik az étkezők létszáma, melyhez a megfelelő
színvonalú kiszolgálás érdekében mindenképpen szükség van plusz státuszra, továbbá a 2 fő
státusszal biztosítjuk, hogy az esetleges betegségek esetén sem akadozik a tálalás.

- törvény szerinti alapilletmény összesen
430 024 e Ft
Az illetmény a kormány által bejelentett bérminimumösszegekkel került betervezésre, a 2021.
évhez képest 74195 e Ft növekedést jelent. A bérfejlesztés ellenére az illetmények a statisztikai
átlagbért nem érik el.
normatív jutalmak
35 933 e Ft
céljuttatás
3 931 e Ft
készenléti, ügyeleti díj
14 458 e Ft
jubileumi jutalom (1 fő)
933 e Ft
béren kívüli juttatás (cafeteria)
24 261 e Ft
közlekedési költségtérítés
4 000 e Ft
egyéb költségtérítések
1116 e Ft
szociális támogatások
558 e Ft
egyéb személyi juttatások
6 500 e Ft
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
23 950 e Ft
Nyári napközis táborban táborvezető, pedagógusok, gyerek kísérők, megbízási díj kifizetés
állományba nem tartozók részére.
- egyéb külső személyi juttatások
2140 e Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó
78 804 e Ft
3. Dologi kiadások
2 421072 e Ft, ebből
- szakmai anyagok
500 e Ft
Tartalmazza a szakmai szakkönyvek és folyóiratok beszerzését.
üzemeltetési anyagok
39 320 e Ft
Irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, munka- és védőruha, üzemanyag,
konyhafelszerelése, textiliák, egyéb üzemeltetési kiadások.
informatikai szolgáltatások igénybevétele
25190 e Ft
Számitógép rendszer, illetve adatfeldolgozó berendezések kiépítése, üzemeltetése, szoftver
telepítés, rendszerfelügyelet. Griffsoft - FORRÁS integrált számviteli program bevezetése,
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
2 400 e Ft
közüzemi dijak
44 800 e Ft
Tartalmazzák a következő kiadásokat:
- villamosenergia:
GAMESZ központi iroda
5 630 e Ft
Járdatakarítás:
1801 e Ft
Intézmény üzemeltetés
1126 e Ft
Üdülők:
3 233 e Ft
Üzemeltetett konvhák
8 106 e Ft
összesen:
19 896 e Ft
- gázenergia szolgáltatás:
GAMESZ:
4 267 e Ft
Intézmény üzemeltetés:
854 e Ft
Zamárdi üdülő:
711 e Ft
Üzemeltetett konvhák
10195 e Ft
összesen:
16 027 e Ft
- víz, csatornadíj:
GAMESZ
2151e Ft
Járdatakarítás
538 e Ft
Intézmény üzemeltetés
942 e Ft
Üdülök:
1 211 e Ft
Üzemeltetett konvhák
4 035 e Ft
összesen:
8 877eFt

- vásárolt élelmezés
174130 e Ft
bérleti és lízingdijak
6 051 e Ft
Szennyfogó szőnyeg, nyomtató bérleti díja.
karbantartási szolgáltatások
926 914 e Ft
Bérlemények homlokzat és homlokzati nyílászáró karbantartása, tető karbantartások, vizes,
valamint „használhatatlan” lakások jó karba helyezése, lábazatok felújítása, kémények bélelése,
karba helyezése, elektromos fővezetékek, kaputelefonok karbantartása, gyorsszolgálat.
Jármű és takarító gépek karbantartása.
2021. évről áthúzódó karbantartási szerződések (313 364 e Ft)
közvetített szolgáltatások
93 840 e Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
196 318 e Ft
Vásárolt üzemeltetés 137 618 e Ft értékben (portaszolgálat, tűz- és munkavédelmi tanácsadás,
járdatakaritó osztály GPS nyomkövető rendszer üzemeltetése, irodák takarítása,
önkormányzati épületke takarítása, síkosságmentesítés, textiliák tisztítása (Zamárdi), rovar és
rágcsálóirtás, szemétszállítás, kertészeti munkák.
Számlázott szellemi tevékenység 58 700 e Ft értékben (műszaki ellenőrzés, tanácsadás,
társasházi közgyűlési részvétel, ügyvédi és közjegyzői díjak, közétkeztetés ellenőrzése, műszaki
tervezések).
- egyéb szolgáltatások
315 002 e Ft
Önkormányzati épületek biztosítási kiadásai, gépkocsi és munkagépek biztosításai, áruszállítás,
költöztetés, lomtalanítás, selejtezett eszközök elszállítása, önkormányzati épületek
szemétgyűjtő tartályainak ki- és behúzása, takarítása, konténeres sitt szállítás, szemétszállítás,
nyári tábor idején gyerekek szállítása, üdültetés (Zamárdi) alkalmával szükség esetén gyermek,
felnőtt szállítása, közös költség, postaköltség, bankköltség. Vári lépcsők, járdák utak
gyomtalanítása, egyéb.
- működési célú ÁFA
492 607 e Ft
fizetendő ÁFA
90 000 e Ft
- egyéb dologi kiadások
14 000 e Ft
Kötelező jellegű dijak (út használati dij, jármüvek műszaki vizsgáztatási dija, zöldkártya hatósági
dija), közbeszerzési dijak, vízhordási engedély (járdatakarításhoz).
4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
A GAMESZ munkatársai által használt gépjámü-park (a gondos használat, valamint a folyamat
szervizelés ellenére) egy része cserére szorul, ill. ezeken felül új gépjármüvek beszerzése vált
szükségessé. Két ponyvás teherautó (mosóegységgel), valamint egy nagy és egy kis teherautó
cseréje vált szükségessé. Erre részint a futott km, részint a korukból fakadóan aránytalanul
megnövekedett szervizköltség miatt van szükség.
Az új (speciális) takarítógépek beszerzését, a megnövekedett szemétmennyiség, illetve a
tisztítandó területek megnövekedett mértéke, valamint a kerület tisztasági mértékének
növelése indokolja.

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
Az óvoda 7 épületben működik, az októberi statisztikai létszám alapján 482 gyermek nevelését
látják el, jelenleg 25 csoportban. Az engedélyezett dolgozói létszám 112, 25 fő.

A 2022. évi tervezett bevételek:
Közvetített szolgáltatások
Ellátási díjak
Kiszámlázott ÁFA

4 837 e Ft
23 320 e Ft
7 602 e Ft

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
Irányító szervi támogatás:

57 000 e Ft
823 686 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások
1. Személyi juttatások
A bérek tervezése a törvényben előirt kötelezettségek alapján történt:
- a 3 évenkénti kötelező magasabb fizetési fokozatba lépés,
- a pedagógusok esetében a minősítés utáni magasabb fokozatba lépés,
- a minimálbér és garantált bérminimum emelés.
Az óvodai dolgozók átlagbére nem haladja meg az országos statisztikailag kimutatott
átlagbért.
Személyi juttatások tekintetében az előző évekhez hasonlóan betervezésre került: jubileumi
jutalom, nyugdíjba menők felmentési ideje, 2 havi jutalom, vidékről bejárók közlekedési
költségtérítése, a cafeteria, banki költségtérítés, szociális támogatás előirányzata.
- törvény szerinti alapilletmény összesen
529 857 e Ft
- normatív jutalmak
44 251 e Ft
- céljuttatás
2 000 e Ft
- jubileumi jutalom
6 672 e Ft
- béren kívüli juttatás (cafeteria)
29 282 e Ft
- közlekedési költségtérítés
3 746 e Ft
- egyéb költségtérítések
1956 e Ft
Monitor előtti munkavégzés, bankköltség térítés.
- szociális támogatás
500 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
3 600 e Ft
- egyéb külső személyi juttatások
3 000 e Ft
Személyi juttatások összesen:

624 865 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulása adó
92 927 e Ft
3. Dologi kiadások
- szakmai anyagok beszerzése
5 000 e Ft
Tartalmazza a foglalkozáshoz szükséges anyagokat, játékokat, mesekönyveket, gyógyszereket,
fejlesztő eszközöket, sportszereket, ábrázoló és barkácsoló tevékenységekhez anyagokat. A 25
óvodai csoportokra elosztva évi 200.000,-Ft/csoport.
- üzemeltetési anyagok
11808 e Ft
Irodaszerek, munka- és védőruha, karbantartási anyagok, tisztítószer beszerzés, egyéb
üzemeltetési anyagok (izzó, elem, salak, föld. növények, dekorációk). Az intézmény eddigi
költségvetése nem tartalmazta a gyermekek tisztasági felszerelését (szappan, WC papír,
szalvéta), ezeket a szülök biztosították a gyermekek számára. A szülői közösség úgy ítélte meg,
hogy a felsorolt tételeket az intézménynek kellene szolgáltatni, valamint szintén felmerült a
COVID-19 vírus kapcsán a papír kéztörlők használata. Ezért a 2022-es évre ezeket a tételek
kerültek betervezve.
- informatikai szolgáltatások igénybevétele
1700 e Ft
Étkezés nyilvántartó program, internet szolgáltatás.
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
1300 e Ft
- közüzemi díjak
18 000 e Ft
- vásárolt élelmezés
53 820 e Ft
- bérleti és lízingdíjak
900 e Ft
Szennyfogó szőnyeg, fénymásolók bérlése,
- karbantartási szolgáltatások
8144 e Ft

Ingatlan, gépek, berendezések karbantartása (fénymásolók, kazánok, tűzoltókészülékek, étellift,
mosogatógépek), belső ajtók és lépcsőházi radiátorok festése, egészségügyi festés.
- közvetített szolgáltatások
4 837 e Ft
A bölcsődével közös telephely közüzemi számláinak ráeső része továbbszámlázásra kerül a
Bölcsőde részére, munkahelyi étkezés.
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
8 000 e Ft
A szakmai szolgáltatás alatt betervezett tételek tekintetében elsősorban cél a szakmai
színvonal fejlesztése, a pedagógusok és a nevelö/oktató munkát segítők képzése, új szakmai
módszerek és technikák megismertetése továbbképzéseken, előadók meghívásával, valamint
gyermekeknek programok, műsorok, előadások szervezése egy-egy jeles naphoz, illetve
ünnephez kapcsolódva.
- egyéb szolgáltatások
13 581 e Ft
Tűz- és munkavédelem, legionella kockázatelemzés, rovar és rágcsálóirtás (7 telephelyen évi 2
alkalom), szemétszállítás, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet, kazán felügyelet,
bankköltség, kertészeti munkák (metszés, kivágás), fertőtlenítés, kültéri játékok bontása,
szállítása, telepítése, engedélyeztetése, üvegek biztonsági fóliázása, homokcsere, egyéb
szolgáltatások (szállittatás, kulcsmásolás, érintésvédelmi vizsgálat, csoportszobák játéktartó
polcainak cseréje stb.).
- működési célú ÁFA
34 029 e Ft
- fizetendő ÁFA
1800 e Ft
- egyéb dologi kiadások
100 e Ft

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
Az informatikai eszközök nagy része elavult Az adminisztrációs munkákhoz az eszközállomány
alacsony szintű, 57 pedagógus kolléga dolgozik az óvodában és jelenleg 14 laptop áll
rendelkezésre. Az online térben történő kapcsolattartási formák megemelkedtek a család
óvoda kapcsolatában is. Nagyértékű beruházásként kültéri játékot (régi lebontásra kerül a TÜV
előírás értelmében), mosogatógép és rossz állapotú szekrények cseréje került tervezésre.
A felújításoknál elsősorban a gyermekek által használt helységek (életterük), felújítását
tervezte az intézményvezető, valamint rossz állapotban lévő egy-egy egyéb kiszolgáló helység
felújítását.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
A Budavári Önkormányzat Egyesitett Bölcsőde 3 telephelyen, 178 alapellátási férőhelyen
biztosit napközbeni ellátást a 20 hetes és 3 éves korosztály számára, szakszerű neveléstgondozást. Az intézmény működését a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997 évi XXXI. törvény határozza meg, mely kiegészül a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM rendelet (a továbbiakban: 15/1998. NM rendelet)
szabályaival.
A 2022. évi tervezett bevételek:
Ellátási dijak:
Kiszámlázott ÁFA

20 220 e Ft
2 209 e Ft

Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
17 000 e Ft
Irányító szervi támogatás:
467 268 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:
1. Személyi juttatások
338 575 e Ft
Az intézményben 53 fő látja el a feladatokat közalkalmazottként (a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti bértábla az irányadó, mely kiegészül olyan
jogszabály által előirt elemekkel, mint szociális összevont ágazatipótlék, vagy bölcsődei pótlék).
A kisgyermeknevelök egy része diplomával rendelkezik, a pedagógus életpálya hatálya alá
tartoznak (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(Vili. 30.) Korm. rendelet a továbbiakban: ÉPR), így rájuk az ÉPR bértáblája vonatkozik a
kiegészítő bölcsődei pótlékkal.
A 2022-es költségvetés a jövő évtől irányadó minimálbérrel- és szakdolgozói bérminimummal
került tervezésre, mely szinte az összes munkavállalót érinti. A KSH szerinti átlagbérektől még
így is elmarad a bölcsődei munkavállalók átlagos bére.
Betervezésre kerültek a jogszabály által előírt 2022-ben esedékes jubileumi jutalmak, amely 3
munkavállalót érint. Ők válnak jogosulttá a 40 éves jubileumi jutalomra
- törvény szerinti alapilletmények
277 569 e Ft
Felmentési idő 3 fő részére. Az Egyesített Bölcsőde ellátási területének sajátossága, hogy az
ellátottak egy része többnyelvű családból érkezik, illetve olyan családból, ahol a szülők csak
kismértékben, illetve egyáltalán nem beszélnek magyar nyelven. Esetükben a gyermeket
igyekszünk olyan csoportban-egységben ellátni, ahol a kisgyermeknevelő pedagógus
nyelvtudásával segíti a családokat. A jogszabályok mentén őket nyelvpótlék illeti meg.
A bölcsődei munkavállalók - kisgyermeknevelők - esetében 2021-től kötelező helyettesítési
pótlékot fizetni, meghatározott feltételek mentén, a társkisgyermeknevelő bármilyen jogcímű
hiányzása esetén:
- műszakpótlék: 3 600 e Ft
- normatív jutalmak
22 725 e Ft
- céljuttatások
2 000 e Ft
- készenlét, helyettesítés, túlóra
3 300 e Ft
- jubileumi jutalom (3 fő részére)
5 874 e Ft
- béren kívüli juttatások (cafeteria)
13 826 e Ft
- ruházati költségtérítés
5 562 e Ft
A bölcsődében foglalkoztatottak számára a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet határozza meg
kötelezően a munkaruházati költségtérítést, annak 1-3 évente kötelező elemeit.
- közlekedési költségtérítés
2 249 e Ft
A dolgozók jelentős része vidékről jár be az I. kerületbe dolgozni, így megilleti őket a lakhelytől
Budapest határáig vásárolt bérlet 86%-nak térítése.
- egyéb költségtérítések
786 e Ft
Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése, bankköltség térítés.
- szociális támogatás
300 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
3 384 e Ft
Bölcsődei orvos, pszichológus: a szakmai nevelő-gondozó munka mellett az ellátotti korosztály
életkorához igazítottan olyan szakembereket is foglalkoztatnak, akik segítik a pedagógiai
munkát, valamint segítik azon bölcsődei alapelv teljeskörü megvalósítását, mely a családok
rendszerszemléletű megközelítését helyezi fókuszba.
- egyéb külső személyi juttatások
lOOOeFt
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 500 e Ft
3. Dologi kiadások
- szakmai anyagok
1 800 e Ft
Tartalmazza a játékokat, mesekönyveket, gyógyszereket, valamint a szakmai szakkönyveket és
folyóiratokat.
- üzemeltetési anyagok
22 481 e Ft

Irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, textíliák (a bölcsődék működésére
vonatkozó rendelet ellátott gyermekenként 3 garnitúra ágyneműt, létszámnak és a folyamatos
cseréknek megfelelő mennyiségű textilpelenkát, fürdőlepedőt, gyermektörölközőt ír elő).
A bölcsődei élelmezést a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szabályozza, kiemelten a közétkeztetésben biztosított
csecsemő és kisgyermekkori táplálást. Az Egyesített Bölcsőde minden telephelyén HACCP
rendszer szerint működtetett főzőkonyha biztosítja a gyermekek számára a napi négyszeri
étkezést. Egyik legfontosabb szempont a friss, szezonális alapanyagok felhasználása a
gyermekélelmezésben, élelmiszer beszerzésre 18 074 e Ft van tervezve.
- informatikai szolgáltatások igénybevétele
1200 e Ft
Étkezés nyilvántartó program, internet szolgáltatás.
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
600 e Ft
- közüzemi díjak
7 000 e Ft
- bérleti és lízingdíjak
735 e Ft
Szennyfogó szőnyeg, pamutrollni bérlése, élelmezési programok.
- karbantartási szolgáltatások
4 915 e Ft
Ingatlan, gépek, berendezések karbantartása (étellift, felvonó, fénymásolók, nyomtatók,
túzoltókészülékek, kazánok), éves egészségügyi festés.
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 000 e Ft
Dietetikus, gyógypedagógus, kötelező továbbképzések, előadások, konferenciák.
- egyéb szolgáltatások
7 997 e Ft
Tűz- és munkavédelem, legionella kockázatelemzés, rovar és rágcsálóirtás (3 telephelyen),
szemétszállítás, homok csere a homokozókban, HACCP könyv előírás szerinti megújítása,
kertészeti munkák, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet kazán felügyelet, bankköltség,
fertőtlenítés, egyéb.
- működési célú ÁFA
12 981 e Ft
- fizetendő ÁFA
1104 e Ft
- egyéb dologi kiadások
50 e Ft

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
Az intézmény esetében koncepcionálisan tervezik a fejlesztéseket, beruházásokat. Minden
esetben fókuszálnak a konyhákra, az élelmezés kiemelt szerepére, valamint a
gyermekcsoportok bútorzatának, játékkészletének folyamatos cseréjére, megújítására.
Az informatikai eszközök beszerzésével a már meglévő eszközpark kerül bővítésre, felkészülve
arra, hogy a szakmai, módszertani szervezet, illetve az ágazatirányítás előírásainak
megfeleljenek abból a szempontból, hogy a bölcsődei adminisztrációt elektronikusan vezetik. A
járványhelyzethez kapcsolódóan több szakmai tevékenység (SZÉF ülések, szülőcsoportos
megbeszélések stb.) az online térbe kerültek át, melyek egy részét - kedvező tapasztalatok
alapján - továbbra is az online térben tervezik tartani.
Az Iskola utcai bölcsődében a tornaszoba kialakítása került betervezése, hogy a gyermekek
számára az aktív testmozgás rossz időjárás esetén is biztosítható legyen. A korosztály számára
a mozgás - különösen a nagymozgások - a lehető legfejlesztőbb hatásúak. A mosoda
áthelyezésével és helyiségek összenyitásával tágas, világos tornaszoba kialakítható.
A vizesblokkok felújítását több körben tervezik megvalósítani, most az első egység felújítása
szerepel a költségvetésben. A gyermekcsoportok fürdőszobái a bölcsőde építésekor (1986)
lettek burkolva és szaniterekke! ellátva. A cseréjük indokolt és fontos az esztétikus és funkcióban
tökéletesen megfelelő környezet kialakítása miatt.
A Tigris bölcsőde külső lépcsősorának felújítása elengedhetetlen. Jelenleg a lépcső töredezett,
repedezett, anyagában málik.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ
Az intézmény feladatait a székhelyén (1012 Budapest Attila út 89.) és négy telephelyen
(Gondozási Központ: 1013 Budapest Attila út 8.. I. sz. Idősek Klubja: 1015 Budapest Hattyú u. 16.,
II. sz. Idősek Klubja: 1013 Budapest Roham u. 7., III. sz. Idősek Klubja: 1011 Budapest Fő u. 31.)
szociális szolgáltatóként látja el 58 státusszal.
A könyvtári szakfeladat 2022-től elkerül az intézménytől, így tervezésre csak a decemberi bér
és szolgáltatási költség került, mert ezek teljesítése januárban történik.
Az intézmény céljai:
- segítségnyújtás a szociális problémák megoldásában, krízishelyzetek megelőzésében és
kezelésében, a lelki (mentális) egészség megtartásában, annak támogatásában,
- idősek, egyedül élő személyek, családok és gyermekes családok számára olyan egyéni,
csoportos és közösségi szolgáltatások és programok biztosítása, melyek preventív módon
hatnak, vagy célzottan a problémák csökkentésére, megszüntetésére irányulnak.
A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás,
amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek
testi és lelki egészségét. Az ellátások az esélyegyenlőség keretében ingyenesen, illetve szociális
helyzettől függően térítési díj ellenében vehetők igénybe, kortól és nemtől, fogyatékosságtól,
származástól, vallási hovatartozástól, korosztálytól függetlenül.
Az intézmény tevékenységi köre-.
1. Gondozási Központ
- házi segítségnyújtás (idősek ellátása otthonaikban szociális segítéssel és személyi
gondozással 117 fő számára)
- szociális étkeztetés szociális konyhán (heti 7 nap meleg étel biztosítása helyben
fogyasztással, elvitellel, vagy kiszállítással)
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (24 órás, krízishelyzetre reagáló pánikgombbal
működő szolgáltatás 200 készülékkel)
2. Idősek Klubjai
- idősek nappali ellátása (idősek klubjai 110 férőhellyel)
3. Család és gyermekjóléti szolgáltatások
- család és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés, adósságkezelés, segély ügyek intézése,
álláskeresési tanácsadás, környezettanulmány készítés, csoportok szervezése, táborok)
- család és gyermekjóléti központ (hatósági gyermekvédelmi ügyek, felügyelt
kapcsolattartás, krízistelefon, óvodai és iskolai szociális segítés, szociális diagnózis,
kórházi szociális munka, jelzőrendszeri tanácsadás, mediáció, pár és családterápia,
családkonzultáció, pszichológiai tanácsadás, jogi segítségnyújtás)
- pszichiátriai betegek közösségi ellátás (40 fő számára, Búgócsiga csoport)

A 2022. évi tervezett bevételek:
Működési bevételek (terembérleti díjak):
Ellátási dijak:
Kiszámlázott ÁFA:
Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok:
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

224 e Ft.
44 595 e Ft
9 374 e Ft

20 000 e Ft

Irányító szervi támogatás:

421471 e Ft

A 2022. évi tervezett kiadások:

1.

Személyi kiadások

330 577 e Ft

Az intézménynél a minimál- és garantált bérminimum növekedése minden dolgozót érint, ez
indokolja a 2022. évi költségvetés személyi juttatásainak növekedését. Az átlagbér azonban
nem haladja meg az országos statisztikailag kimutatott átlagbért.
- törvény szerinti alapilletmény összesen
270 273 e Ft
Felmentési időre 2 fő részére 2 675 e Ft van tervezve, a minimál- és garantált bérminimum
emelés miatti növekedés 29 549 e Ft.
- normatív jutalmak összesen
23 977 e Ft
- céljuttatás
8 497 e Ft
A lakosság körében a nyári táborokra nagy az érdeklődés, azonban egyre nehezebb találni rá
vállalkozó kollégát, akik a családokat, gyermekeket, időseket kísérik.
- jubileumi jutalom 2 fő részére
2 680 e Ft
- béren kívüli juttatás (cafeteria)
14 869 e Ft
- közlekedési költségtérítés
2 346 e Ft
- egyéb költségtérítések
932 e Ft
Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg hozzájárulás, bankköltség térítés.
- szociális támogatás
290 e Ft
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
4 675 e Ft
Az intézmény dolgozói a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esti és éjszakai ügyeletét nem
tudják ellátni a mindennapi munkájuk mellett, ezért szükséges külső ügyeletesek bevonása a
feladat ellátásához (ez egy 3 600 eFt-os tétel), rendezvényeink és csoportos foglalkozások
(családi nap, szülő klub, szülést felkészítő csoport, nagykamasz csopor, egyszülős csopor, nyári
napközis táborok), az éves február 28.-ig kötelező gyermekvédelmi konferencia.
- egyéb külső személyi juttatások
2 038 e Ft

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

50 466 e Ft

3. Dologi kiadások
- szakmai anyagok
1 994 e Ft
Gyógyszerbeszerzés, hírlap előfizetés a klubok részére.
- üzemeltetési anyagok
9 363 e Ft
Irodaszerek, tisztítószerek, munka- és védőruha, karbantartási anyagok, üzemanyagok, egyéb
üzemeltetési anyagok (konyhai eszközök, foglalkozásokhoz szükséges anyagok, dekoráláshoz
szükséges anyagok) beszerzése.
- informatikai szolgáltatások igénybevétele
3 549 e Ft
Szocionet program, internet szolgáltatás, vírusvédelem licenc, rendszergazda szolgáltatása, új
honlap készíttetése.
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
3 295 e Ft
Telefon költségek.
- közüzemi díjak
5 319 e Ft
- vásárolt élelmezés
31123 e Ft
2022.02.28.-án a jelenlegi szolgáltatóval a szerződés megszűnik, új beszerzés kiírása
szükséges. Az élelmiszer árak folyamatos drágulása miatt 10%-os áremeléssel számítva az új
szám 51 910 e Ft lehet. A tervezett és a számított költség különbözeiét a 2021. évi maradvány
fedezi.
- bérleti és lízingdíjak
3 054 e Ft
Szennyfogó szőnyeg, ásványvíz automata bérlése 2 telephelyre, jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás vészjelzők bérleti díja.

- karbantartási szolgáltatások
4 508 e Ft
Az intézmény telephelyei valamint székhelye 20-40 éve felújított épületekben találhatók,
melyekben a folyamatos karbantartás elengedhetetlenül szükséges.
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
7 594 e Ft
A szociális területen a feladatok a kiégés megelőzése és a segítségnyújtás miatt szupervízióval
történnek, 4 szakmai szupervíziót biztosít az intézmény a munkatársaknak részére. Jogi
tanácsadás, adatvédelmi tisztviselő, kötelező továbbképzések, pedikűr (idősek klubjai 3
helyszínén), mentái egészségügyi ellátás (közösségi pszichiátriai ellátás), előadások,
konferenciák.
- egyéb szolgáltatások
7 707 e Ft
Tűz- és munkavédelem, legionella kockázatelemzés, rovar és rágcsáló irtás (5 telephelyen),
szemétszállítás, postaköltség, távfelügyelet, bankköltség, taxi szolgáltatás (jelzőrendszerhez),
gépjármű biztosítás, csoportok, klubok foglalkozásai, egyéb szolgáltatások (szállittatás,
kulcsmásolás, ablaktisztítás, szalagfüggönyök tisztítása, zsírfogók tisztítása, stb.).
- működési célú ÁFA
20 671 e Ft
- fizetendő ÁFA
3 687 e Ft
- egyéb dologi kiadások
150 e Ft

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
A székhelyen a régi épületben folyamatos a beázás, ha valamelyik szomszéd felújít, vizes a
galéria felett a plafon, ezt meg kell szüntetni a klíma felszerelése előtt. A Gondozási Központ
120 m2, melyen 22 kolléga dolgozik, sikerült megszerezni a szomszédban lévő lakást (43 m2),
melynek egybenyitása 2021 végén elkezdődik, 2022-re is tervezve van még áthúzódó tétel.

Czakó utcai Sport és Szabadidőközpont
A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2 hektáros területen működik a Naphegyen. Az
intézmény szakmai működésének alapelvei összhangban vannak a Budavári Önkormányzat
Sportkoncepciójával, ennek megfelelően feladatai a következők:
- a kerületi diáksport és diákolimpiái versenyek előkészítése, lebonyolítása,
- a kerület oktatási intézményeiben tanuló diákok testnevelés tanórai tevékenységéhez,
valamint a testnevelés tantárgy gyakorlati érettségijéhez szükséges feltételek
biztosítása.
- óvodások sportprogramjainak támogatása, segítése.
- a lakosság számára rendszeres szabadidős foglalkozások biztosítása, a felmerülő
igények lehető legteljesebb kiszolgálása.
- a nyári önkormányzati kerületi napközis tábor működésének segítése a sportpályák
használatának biztosításával,
- a Sportközpont rendezvényeinek előkészítése, lebonyolítása, valamint az
Önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvények előkészítésében és
lebonyolításában való részvétel: Tavaszköszöntő Sportnap, Gyereknap, Generációs
Családi és Sportnap, Nyárbúcsúztató, Rendvédelmi Sportnap, Kihívás Napja, Lecsófőző
party, iskolai rendezvények és sportnapok, stb.
- az Oxygen Wellness által a téli időszakban üzemeltetett műjégpálya iskolai tanórákon
és óvodai foglalkozásokon való használatának koordinálása,
- a Sportközpont létesítményeinek bérbe adása: teniszpályák, műfüves és füves
futballpálya, atlétikapálya és kültéri fitneszeszközök, közösségi terem.
A 2020. és 2021. években a Sportközpont működése a pandémia miatt teljesen eltért a
megszokottól, elmaradtak a hagyományos rendezvények, a diákolimpiái versenyeket csak

részben voltak lebonyolítva. Több nagyszabású céges sportnap, rendezvényre megszervezése
elmaradt és ez a bérleti díjbevételek elmaradását is jelentette.

A 2022. évi tervezett bevételek:
Működési bevételek (Szolgáltatások ellenértéke):
12 000 e Ft
A bevételi előirányzat a sportpályák, büfé. közösségi terem bérleti dijait tartalmazza.
Finanszírozási bevételként tervezett előirányzatok
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:
Irányító szervi támogatás:

6 000 e Ft
77 055 e Ft

A 2022, évi tervezett kiadások:

1.

Személyi kiadások

Jelenleg a Sportközpont 8 teljes munkaidős, közalkalmazotti státusszal rendelkezik.
A személyi juttatások tervezett összege
45 239 e Ft, ebből
- törvény szerinti alapilletmény
32 886 e Ft
(a minimálbér és garantált bérminimum miatti növekedés 358 e Ft/hó x 11 hó = 3 938 e Ft)
A megbízható és jó munkaerő megszerzése és megtartása érdekében az intézményvezető
szükségesnek tartja a bérek munkáltató jogkörben történő emelését, ami éves szinten 11 hó x
30 e Ft x 7 fő = 2 310 e Ft-ot jelentene.
normatív jutalmak összesen
2 648 e Ft
- céljuttatás
1000 e Ft
készenlét, ügyelet, helyettesítés díja
2 360 e Ft
Az intézmény hétvégén is nyitva tart, és fogadja a kerületi sportolni, mozogni vágyókat,
bérlőket.
béren kívüli juttatás (cafeteria)
2 087 e Ft
- közlekedési költségtérítés
262 e Ft
Az intézménynek 2 fő vidékről bejáró dolgozója van, az ő munkába járásuk költségtérítése került
betervezésre a jogszabályban előírt mértékben.
egyéb költségtérítés
196 e Ft
Monitor előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése és a rendelet szerinti
bankköltség térítés.
- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
3 200 e Ft
Tartalmazza a megrendezett sportversenyek, diákolimpiák versenybírói megbízási díjait, a
diákversenyek kísérőtanárainak megbízási díjait, valamint a vasárnapi ügyeletet 1 fő külsős,
megbízással foglalkoztatott munkavállaló bevonásával.
- egyéb külső személyi juttatások
600 e Ft
Rendezvények reprezentációs kiadásai.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 206 e Ft

3. Dologi kiadások
18 323 e Ft, ebből
- szakmai anyagok
750 e Ft
Tartalmazza a diákolimpiák (kerületi iskolák diákjainak sportversenye) helyezettjeinek
kiosztásra kerülő érmeit (évente 10 sportágban kerül megrendezésre diákolimpia, ahol az
értékelés korosztályonként, nemenként, egyénenként és csapatonként történik), valamint a
sportoláshoz szükséges eszközök pótlását, amelyek nem minősülnek tárgyi eszköznek (labdák,
hálók, pingpong és tollaslabda felszerelések, bóják, stb.).

- üzemeltetési anyagok
2 660 e Ft
Tartalmazza a következő anyagok beszerzését: irodaszerek, hajtó- és kenőanyagok, munkaés védőruha, karbantartási anyagok, tisztítószerek, egyéb üzemeltetési anyagok.
- informatikai szolgáltatások igénybevétele
240 e Ft
Internet szolgáltatás, POS terminál szolgáltatás (az intézménynél bevezetésre került a
bankkártyás fizetési mód, mely nélkül a délutáni és hétvégi időszakban megoldhatatlan lenne
a bérleti dij beszedése).
- egyéb kommunikációs szolgáltatások
300 e Ft
- közüzemi díjak
3 000 e Ft
A 2021-es évben az előirányzat 2 000 e Ft volt, azonban az energia árak emelkedése miatt
szükséges az előirányzat emelése. 2022. évre a költségvetés tervezéséig az áramszolgáltató
már jelezte a jelentős (majdnem dupla) áremelését.
- bérleti és lízingdijak
300 e Ft
Rendezvényekhez légvárat, egyéb játszóeszközöket bérelnek, amit a gyermekek nagyon
szeretnek.
- karbantartási szolgáltatások
1 600 e Ft
Ez a keret fedezi a 2 hektáros terület, valamint a rajta található épületek, helyiségek
állagmegóvását, rendeltetésszerű használat esetén azok karbantartását, valamint a füves és
műfüves futballpálya, teniszpályák, kézilabdapálya, röp- és tollaslabdapálya, öltözők és
vizesblokkok használhatóságának biztosítását.
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás
1250 e Ft
A diákolimpiái versenyek szervezésénél közreműködnek a kerületi testnevelő tanárok. A
rendezvényekre meghívott előadók, foglalkozást vezetők (pl. kézműves, egészségügyi szűrésre
felkért szakemberek), valamint a kerületi lakosság részére ingyenesen biztosított
sportfoglalkozások (pl. nordic walking) irányítóinak díjazása ebből a keretből történik.
- egyéb szolgáltatások
4 286 e Ft
Tűz- és munkavédelem, rovarirtás, szemétszállítás, postaköltség, kéményseprés, távfelügyelet,
bankköltség, kertészeti munkák (metszés, permetezés, stb.), fertőtlenítés (járványra való
tekintettel a fertőzésveszély elkerülése érdekében folyamatos kültéri és beltéri fertőtlenítés a
Sportközpont teljes területén).
- működési célú előzetesen felszámított ÁFA
3 837 e Ft
- egyéb dologi kiadások
100 e Ft

4. Beruházások és felújítások 4. mellékletben részletezve, indokolásuk:
-

-

-

a teniszpályák és a műfüves futballpálya világításának korszerűsítése keretében a
jelenlegi, elavult fémhalogén fényvetők lecserélésre kerülnek energiatakarékos Led
világítófejekre.
a központi épület öltözők felőli bejáratának és környezetének megvilágítása szükséges,
jelenleg ezen a területen semmiféle világítás nincs, ami balesetveszélyes,
a Sportközpont bejáratánál a látogatók pályahasználati jogosultságát ellenőrző,
kapuügyeletet ellátó dolgozó számára védett (időjárási viszonyok) hely biztosítása kis
méretű telepített faházzal (nincs beléptető rendszer, recepció).
a központi épületben lévő két irodahelyiség és műhely világításának korszerűsítése (a
tűz- és munkavédelmi jegyzőkönyv kifogásolja a világítás megfelelőségét),
a Sportközpont kétszárnyú gépkocsi behajtó kapujától a Közösségi épületig tartó út
murva borításának lecserélése viacolor burkolatra (a 2020-as jóváhagyott
költségvetésben már szerepelt, a pandémia miatt elmaradt ennek a munkának az I.
üteme kerül megtervezésre).

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére
tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:
- a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban: 1. tájékoztató tábla

- az előirányzatok felhasználási tervét: 5. tájékoztató tábla
- a közvetett támogatásokat - igy különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást: 4. tájékoztató tábla
- a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve: 6,
tájékoztató tábla

Tájékoztató jelleggel elkészítettük és bemutatjuk a 2021. évi eredeti és módosított
előirányzatait a 2021. évi várható teljesítésekkel is (2. és 3. tájékoztató táblák).
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a bizottság egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet
megalkotására!

2. Döntési

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületé megalkotja a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló .../2022. (...) önkormányzati
rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

2. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1. melléklet
2. melléklet:
alapján
3. melléklet:
4. melléklet:
5. melléklet:

rendelet tervezete
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a
rendelet indokolása
tájékoztató táblák
Bizottságok véleménye

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testű létének
._/2022. (II___ ) önkormányzati rendelete
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartása alá tartozó
költségvetési szervekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő
előirányzatokból részesülnek.
2. A címrend

2. § Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:
a) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat,
b) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
c) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet,
d) Brunszvik Teréz Budavári Óvodák.
e) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ,
g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata,
h) Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a költségvetési és
finanszírozási bevételek együttes főösszegét 16 608 038 e Ft-ban, a költségvetési és
finanszírozási kiadások együttes főösszegét 16 608 038 e Ft-ban határozza meg.
Ezen belül:
a) a költségvetési bevételek főösszege
9 813 848 e Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege
15 456 662 e Ft,
c) a költségvetési egyenleg - 5 642 814 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg 4-796-406 4 596 403 e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg - 846 4081046 411 e Ft.
d) a finanszírozási kiadás 1151 376 e Ft. ebből betét kihelyezés 1100 000 e Ft.

e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 4 254 190 e Ft és banki betét
megszüntetése 2 540 000 e Ft.
4. § (1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt
előirányzatokat határozza meg:
a) működési költségvetési bevételek:
3 367 384 e Ft,
b) működési költségvetési kiadások:
1-3463 790 12 963 787 e Ft,
c) felhalmozási költségvetési bevételek:
1446 464 e Ft,
d) felhalmozási költségvetési kiadások:
2-292 872 2 492 875 e Ft.
e) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek: 6 794 190 e Ft
f) irányitó szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások. 1151 376 eFt.
(2) Az Önkormányzat a 2022. évi
a) bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet,
b) működési, felhalmozási és
előirányzatonként a 2. melléklet,

finanszírozási

bevételeit intézményenként

és

kiemelt

c) működési, felhalmozási és
előirányzatonként a 3. melléklet

finanszírozási

kiadásait

és

kiemelt

intézményenként

szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat a beruházási és felújítási előirányzatokat intézményeként, célonként és
feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A bevételek és a kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban történő
bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételeket és
kiadásokat 8. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8.
§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a
költségvetési évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait a 10. számú melléklet
tartalmazza.
(8) A Környezetvédelmi Alap 2022. évi bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet
tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító
támogatásának előirányzatát 4 601631 e Ft összegben állapítja meg.

szervi

4. Az Önkormányzat létszámelöirányzatai

5. § (1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 569,75.
(2) Az Önkormányzat által meghatározott közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 4 fő.
(3) Az (1) bekezdés szerinti éves létszámkeretet intézmények szerinti bontásban a 7. melléklet
állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely
betöltéséről saját hatáskörben dönt. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről az intézmény

vezetője haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. Év közbeni feladatváltozás miatt
megüresedett álláshely nem tölthető be.

5. Általános és céltartalék

6. § (1) Az Önkormányzat ^665 754 1465 754 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok
általános és céltartalék, valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezését a 6. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 25 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 25 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a
költségvetésért felelős bizottság dönt.
(4) Az egyéni választó kerületben mandátumot szerzett képviselő a .Támogatások céltartalék"
„Körzetes képviselői keret" előirányzat felhasználásáról egy millió fortin erejéig dönt.
(5) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött
többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.
(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő
átcsoportosításának a jogát a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a polgármesterre
ruházza át.
(7) A Képviselő-testület a céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a
jogát az alábbiak szerint ruházza át:
a) a „Támogatások céltartalék" „COVID és Krízisalap'' előirányzatából a szociális ügyekért
felelős bizottságra.
b) az .Intézményi céltartalékok" előirányzatból a költségvetésért felelős bizottságra az
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak finanszírozására.

6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a
2022. évi előírt bevételek beszedésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a
bevételek teljesítésének arányában történő teljesítésére.
(2) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért
a felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a
kiadása egyensúlyának a megtartásáról.
8. § (1) A Képviselő-testület a folyószámla-hitelkeret, a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön)
felvételére vonatkozó döntés jogát saját hatáskörében tartja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások
vonatkozásában - amennyiben arra szükség van - többéves, de legfeljebb három éves
időtartamra keretszerződést kössön azzal, hogy az egyes évet érintő kiadások nem haladhatják
meg a tárgyévi költségvetésben jóváhagyott összeget.

9. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket
hozhat.
(2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
elemi csapás és következményeinek az elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlyára
kedvezőtlenül ható esemény miatti halaszthatatlan intézkedés.
(3) A polgármester az (l)-(2) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő
testületet a soron következő ülésén tájékoztatni.

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

10. § (1) A polgármester 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.
(2) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt
előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra saját hatáskörben jogosult.
(3) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles harminc
napon belül a jegyzőn keresztül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott
előirányzat-módosításról és átcsoportosításról.
(4) Az (l)-(3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítást a soron következő
költségvetési rendelet módosításában kell átvezetni.
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 34.§ -a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át
a Polgármesterre.
(2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint
a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között
előirányzat-átcsoportosítást 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.
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltartalékok terhére az
előirányzatnak megfelelő összegig a céltartalékban meghatározott feladat finanszírozása
érdekében pályázat benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az
erről szóló nyilatkozat megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül
elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a
felújítási feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé
történő átcsoportosítására. A felhatalmazás a polgármestert értékhatárra tekintet nélkül illeti
meg.
14. § Ha a polgármester vagy a bizottság átruházott hatáskörben döntést hoz, vagy ha év
közben az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap
az Önkormányzat számára pótelőirányzatot kötött felhasználási célú támogatást biztosít, a
polgármester azt köteles negyedévente - az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2022. évi
költségvetési beszámoló elkészítésének a határidejéig, december 31-ei hatállyal rendeletmódosítás keretében a Képviselő-testület elé terjeszteni. Ezzel a kötelezett az
átruházott hatáskörben hozott döntéséről történő beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

8. A gazdálkodás rendje

15. § (1) Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési
szerv a meghatározott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. A fel nem használt kiadási
előirányzatot a Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett a
költségvetési rendelet utolsó módosításakor az általános tartalékba helyezi.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a jóváhagyott előző évi
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, továbbá az elmaradt feladatokat érintő
kiadási előirányzat-megtakarítás összegét a költségvetési rendelet utolsó módosításakor
általános tartalékba kell helyezni.
16. § (1) A költségvetési szerv részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott
felhasználási célokra fordíthatók. Ha a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet,
úgy a költségvetési szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani az
alábbi tételek esetében:
a) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,
b) az általános tartalékból év közben meghatározott feladatfinanszírozására jóváhagyott
előirányzatok,
c) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások és
d) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.
(2) A költségvetési szerv esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga
után a fenntartói támogatás növekedését. Ha a bevételek nem folynak be. a kiadási
előirányzatok nem teljesíthetők.
(3) A költségvetési szerv elszámolási kötelezettséggel tartozik a részére céljelleggel juttatott
támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról.
17. § (1) Költségvetési szerv a költségvetésért felelős bizottság engedélyével nyújthat be
szakmai pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása
költségvetési többlettámogatást igényel.
(2) A költségvetési szerv vezetője a polgármester engedélyével pályázhat, ha a pályázat
költségvetési többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszirozású. Az
engedélyt a polgármester akkor adja meg, ha az Önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv
likviditása az utófinanszírozás esetében is biztosított, és a költségvetési szerv az
előirányzataiból a forrást biztosítani tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület
jóváhagyásával vállalhat a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályok szerint.
Éven túli kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többletlétszámot
igényel, vagy többletköltséggel jár. Nem minősül éven túli kötelezettségvállalásnak a
költségvetési szerv folyamatos működéséhez szükséges kötelezettségvállalás.

9. A finanszírozás rendje

18. § (1) Az Önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket az éves
likviditási ütemterv figyelembevételével biztosítja. A polgármesteri hivatal a likviditás és a belső
kontrollrendszer fenntartása érdekében megfelelési tanácsadót bízhat meg, amely számára az
önkormányzati gazdasági társaság havonta teljeskörű adatszolgáltatásra köteles. Az
adatszolgáltatási
kötelezettség
elmulasztása
a
közszolgáltatási
finanszírozás
felfüggesztésével jár.

(2) A polgármesteri hivatal finanszírozása az Önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájáról közvetlenül történik, az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv
számára nyitott költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételei és e számláról
teljesíti a kiadásait.
19. § (1) A költségvetési szerv irányítószervi támogatása - figyelemmel a költségvetési szerv
saját bevételeinek a teljesítésére is - a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének
megfelelő ütemben történhet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő,
kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szerv támogatási előirányzatait, az
Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság és a helyi nemzetiségi
önkormányzat támogatási előirányzatait - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - zárolhatja,
csökkentheti vagy törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló
projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás.
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati
támogatás, valamint
c) a segély jellegű ellátások
előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt
összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év
zárását megelőzően dönt.
(5) A polgármesteri hivatal kivételével az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv
irányítószervi támogatás terhére 2022. december 20-át követően 2023-ra kötelezettséget
nem vállalhat.
(6) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv más szervezetet nem támogathat.

10. Létszám- és bérgazdálkodást érintő, valamint az illetményre vonatkozó szabályok

20. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a
2022. évben 63 000 Ft.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a
költségvetési szerv részére meghatározott létszámkeretet (álláshely) a tényleges
foglalkoztatás során köteles betartani.
21. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként és összességében az elemi
költségvetésben tervezett módosított személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.
(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az
azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a
többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások
körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után
fennmaradó összeg erejéig, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a
meghatározott időszakra emelhető.
(3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv éves személyi juttatás
előirányzata nem emelhető az intézményi ellátási díjnak, az alkalmazottak térítésének, az
alkalmazott és a tanuló kártérítésének, továbbá egyéb térítésének, a felhalmozási célú
bevételeknek, valamint az átvett pénzeszközöknek az előirányzatot meghaladó többletéből.

kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött
szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
(4) A költségvetési szerv csak akkor fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat
kérelemmel, ha előirányzata vagy maradványa nem biztosítja az Önkormányzat kötelező
feladatai ellátását, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
22. § (1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás,
a polgármester engedélyével a jutalom és céljuttatás előirányzat terhére annak erejéig,
valamint a bérmegtakarítás terhére annak erejéig a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése
esetén fizethető.
(2) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére a polgármester
engedélyével és csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési szerv valamenny i jogszabály szerinti
fizetési kötelezettségét teljesíti, és a kifizetést az Önkormányzat likviditási helyzete lehetővé
teszi.
23. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében
szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy
vagy szervezet az alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:
a) a szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni,
b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő
szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű
feladat ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő
szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető meg a költségvetési szerv vezető
jogállású álláshelyének a betöltésére.

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

24. § A Képviselő-testület - kamatbevétel szerzése céljából - az átmenetileg szabaddá váló
pénzeszköz lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át. A polgármester a
bankbetétbe történő elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapír
(államkötvény) vásárlására jogosult.
25. § A Tervtanács tagjait 2022. évben tiszteletdij illeti meg, melynek mértéke bruttó 8 000
Ft/fő/alkalom.
26. § (1) Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt
esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az
éves eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy a 100 millió forintot, haladéktalanul köteles erről
a tényről a polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését
kezdeményezi. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester
bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon közzéteszi.
(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot
terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
27. § (1) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság az Önkormányzattal
kötött szerződésből tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy a 100
millió Ft-ot elérő harminc napon túli lejárt tartozásállományáról - ha e tartozást egy hónap
alatt nem képes harminc nap alá szorítani - köteles haladéktalanul a polgármestert és a
költségvetésért felelős bizottságot írásban tájékoztatni.

(2) A (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester a költségvetésért felelős bizottság
javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.
(3) A független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot
terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
28. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére - figyelemmel a költségvetési szervek
pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok
előnyben részesítésének a követelményére - az alábbi esetekben kerülhet son
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben a jegyző előzetes engedélye alapján.
c) kiküldetési kiadás.
d) reprezentációs kiadás,
e) 200 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadás,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
g) pályázat végrehajtása során felmerülő, banki átutalással nem teljesíthető kiadás,
h) munkavállaló nem rendszeres személyi juttatása, fizetési előleg, amennyiben az érintett
munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre
felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi, továbbá
i) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.

12. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. február ......

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

2. melléklet

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

A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendelet-tervezetben foglaltak
végrehajtásának környezetre gyakorolt hatásai nincsenek, egészségügyi következményei nem
várhatóak.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezetben foglaltak nem
eredményeznek többlet adminisztratív terhet.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. i (3) bekezdése alapján a jegyző által
előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi
költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a
központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be
a képviselő-testületnek.
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.

3, 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 1-2. i-hoz: A rendelet hatályát és a címrendet határozzák meg.
Indokolás a 3-4. §-hoz: Meghatározza azokat a bevételi és kiadási főösszegeket, alapvető
részletezésben, amelyek az Önkormányzat gazdálkodásának a kereteit adják.
Indokolás az 5. §-hoz: Az Önkormányzat által alkalmazható foglalkoztatottak létszámáról
rendelkezik.
Indokolás a 6. §-hoz: A tartalékokat, valamint a céltartalékok felhasználási módját határozza
meg.
Indokolás a 7-9. §-hoz: A rendelet meghatározza a végrehajtása során alkalmazandó
szabályokat.
Indokolás a 10-14. §-hoz: A rendelet felállítja azt a szabályrendszert, amely keretek között az
egyes költségvetési átcsoportosítások megtörténhetnek.
Indokolás a 15-17. §-hoz: A előirányzatok felhasználási módjának korlátáit, speciális előírásait
állapítják meg ezek a szakaszok.
Indokolás a 18-19. §-hoz: Az Önkormányzat finanszírozási viszonyban áll a költségvetési
szerveivel, és a saját tulajdonában álló gazdasági társaságokkal. Ezen finanszírozási
folyamatok szabályozottságát biztosítják a szakaszok.
Indokolás a 20-23. §-hoz: A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozóan határozza meg azokat
az egyedi szabályokat, amelyek a humánpolitikai gazdálkodás biztonságosságához
szükségesek.
Indokolás a 24-28. §-hoz-. A költségvetési gazdálkodás során szükséges egyéb szabályokat
tartalmazza.
Indokolás a 29. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Ajavasolt 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.

1. melléklet az .../2022. (II....... ) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
ÖSSZEVONT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI (eFt)
2022. évi eredeti

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

előirányzat
Költségvetési bevételek

előirányzat

9813 843 Költségvetési kiadások

Működési bevételek

8367 384

15 456 662

Működési kiadások

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 307617

K1

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevételek

2991 479

K2

Munkaadót terhelő járulékok

B4

Működési bevételek

30682B8

K3

Dologi kiadások

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

..........

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

...................... • • •

ebből: általános tartalék
............................

............... .........................................................................’

Felhalmozási bevételek
B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

Belföldi finanszírozás bevételei
ebből: központi, irányító szervi támogatások folyósítása
ebből: belföldi értékpapírok bevételei
ebből: maradvány igénybevétele
ebből: betét megszüntetése

ebből: céltartalék
1446 464

Felhalmozási kiadások

Külföldi finanszírozás bevételei

ggj

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
előirányzata
Irányító szerv tóm nélküli fínansz bevétel (Belffm-Kpi tám)

Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinanszírozás)

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

140000
1 325 754
2 492 875
1 007 058

K7

Felújítások

1 266025

9000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11395821 Finanszírozási kiadások (K9)
11 395821

K91

4 601 631
0

219792
5753007

Belföldi finanszírozás kiadásai

5753007

ebből: központi, irányító szervi támogatások föl

4 601631

ebből: belföldi értékpapírok kiadásai

4 254 190

ebből: betétlekötés

1100000

‘íllamháztartáson belüli megelőlegezések
2540 000
0
0

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai

K93

4 601 631 Belső intézményi finanszírozás korrekciója

16 608 038 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

-4596403
-1 046 411
5 642 814
0

0

0

Irányító szerv tám nélküli fensz kiadás

21 209669 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

-5 642 814

51376

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai

6794190

Felhalmozási egyenleg

EGYENLEG MINDÖSSZESEN

186500
2820 914

1 350000

Működési egyenleg

Finanszírozási egyenleg

564 245
5 500 567

Beruházások

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Költségvetési egyenleg

3891 562

K6

(Belf.fin-Kpi térni

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

12963 787

87464

visszafizetése
B82

2022. évi eredeti

1151376

21 209 669
4601631

16 608038

1. melléklet az .../2022. (II.......) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2022. évi eredeti

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

előirányzat
Költségvetési bevételek

előirányzat

7609067 Költségvetési kiadások

Működési bevételek

6162603

6 934 860

Működési kiadások

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1442617

K1

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevételek

2991 479

K2

Munkaadót terhelő járulékok

B4

Működési bevételek

1 728507

K3

Dologi kiadások

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások
ebből: általános tartalék
ebb&: céltartalék

Felhalmozási bevételek

1 446 464

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

701 034
590 402

9000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2538800
0

K91

előirányzata
Váltóbevételek

0

Belföldi finanszirozás kiadásai

5 753 007

ebből: betét lekötés

1100000

ebtől: központi, irányító szervi támogatások föl

4 601 531

Külföldi finanszírozás kiadásai

K93

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

K94

Váltókiadások

2022. évi eredeti

KIADÁSOK

előirányzat

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

36

Működési célú átvett pénzeszközök

0
0

12 687 867

2022. évi eredeti
előirányzat

2204781 Költségvetési kiadások
2204781

8521802

Működési kiadások

7 540 155

865 000

KI

Személyi juttatások

0

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 339 781

K3

Dologi kiadások

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

ebből: általános tartalék

0

ebből: céltartalék
Felhalmozási bevételek

0

ügyletek kiadásai

12 687 867 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Működési bevételek

219 792
5 753 007

K92

0

Költségvetési bevételek

1 511 228

Felújítások

ebből: maradvány igénybevétele

BEVÉTELEK

140000
1325 754

K7

5078 800

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

186500
2 820 914

1 350000

2540000

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

30710
2180129

Beruházások

ebből: betét megszüntetése

B83

205 379

K6

Belföldi finanszírozás bevételei

Külföldi finanszírozás bevételei

B84

Felhalmozási kiadások

5 423 632

87464

5078800 Finanszírozási kiadások (K9)

B82

2022. évi eredeti

0

Felhalmozási kiadások

3686182
533 535
3 320 438
0

0
981 647

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K6

Beruházások

306 024

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

675623

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszirozási bevételek (B8)
B81

6 317 021 Finanszirozási kiadások (K9)

Belföldi finanszírozás bevételei

6 317 021

ebből: irányító szervi támogatások fotyasítása

4 601 631

ebből: maradvány igénybevétele

1 715 390

B82

Külföldi finanszírozás bevételei

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
előirán.zata

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0
0

K91

Belföldi finanszírozás kiadásai

0
0
0

ebtől: belföldi értékpapírok kiadásai

0

ebből: központi, irányitó szervi támogatások tol

0

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

K93

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
üqvletek kiadásai

8 521 802 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0

8 521 802

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST I.
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZ
AT

ÖNKORMÁNYZ

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTE
Rt HIVATAL

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése

Helyi önkormányzatok működésének általános
támoitatása (Bili)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)
gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113I)

ÖNKORMÁNYZAT

BRUNKSZVIK
TERÉZ

GAZDASÁGI

BUDAVÁRI

AT
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
SZOLGÁLATA
SZERVEZET

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

ÓVODÁK

BUDAVÁRI

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZ

ÖNKORMÁNY

AT SZOCIÁLIS

ZAT
EGYESÍTETT

GYERMEKJÓLÉ

BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET

ÉS

CZAKÓ UTCAI
SPORT- ÉS

ÖNKORMÁNYZA

SZABADIDŐKÖ

T ÖSSZESEN

ZPONT

TI
SZOLGÁLTATÁS

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

489 913

489 913

417 667

417 667

520 289

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAVÁRI

BUDAVÁRI

KERÜLET

BUDAVÁRI

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST
FŐVÁROS I.

0

0

0

0

0

0

0

520 289

379 646

379 646

140 643

140 643

14 748

14 748

ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(lil 132)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)

1 442 617

1 442 617

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

0

2 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

0

0

0

0

0

Bl

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési

1 442 617

2 000

863 000

0

0

0

0

0

2 307 617

87 464

0

0

0

0

0

0

0

87 464
87 464

87464

szerveik (B25)

B2

865 000
863 000

863 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)

863 000

87 464

0

0

0

0

0

0

0

87 464

K iem elt előirányzat

2. melléklet a ..../2022.(ll...... ) önkormányzati rendelethez
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST
KERÜLET
BUDAPEST I.
FŐVÁROS I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET
2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése

Vagyoni típusú adók (B34)

705 000

ebből: építményadó (B34)

0

0

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDŐKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat
0

0

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat
0

0

0

705 000
700 000

700 000

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34)

5 000

5 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2 204 479

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési

0

0

0

0

0

0

0

2 204 479

2 204479

tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

35 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

35 000
35 000

35 000

(B355)

2 204 479

2239 479

0

0

0

0

0

0

0

2 239 479

47 000

0

0

0

0

0

0

0

47 000

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot

40 000

40 000

7 000

7 000

megillető része (B36)
ebből: egyéb birság (B36)

B3

Közhatalmi bevételek (B3)

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

2 991 479

0

0

0

0

0

0

0

57

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1245 000

ebből.'tárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)
ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

300 000
945 000

2 991 479
57

8 000

19 069

770 071
750 000

0

0

224

12 000

2 054 364
1 050 000
945 000

K iem elt előirányzat

2. melléklet a ..../2022.(ll...... ) önkormányzati rendelethez
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST
KERÜLET
BUDAPEST I.
FŐVÁROS I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET
2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

5 250

Tulajdonosi bevételek (B404)

4 500

0

0

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

391 500

2 160

1879

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPESTI.
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDŐKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

104 600

4 837

0

0

0

0

50 000

23 320

20 220

44 595

138 135

249 661

7 602

2 209

9 374

664 385

114 687
0

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

4 500

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)

14 000

0

60

100

0

0

0

0

14 160

Kamatbevételek és más nyereség) ellegű bevételek
(B408)

14 000

0

60

100

0

0

0

0

14 160

1 800

0

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

68 200

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

Működési bevételek (B4)

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

0

0

0

65 000

B4

1 728 507

0

76 200
65 000

10160

21008

0

0

1 350 000

1184 232

0

35 759

0

22 429

0

54193

0

12 000

0

3 068 288

0
1 350 000

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

8 000

1 800

0
0

0

0

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek (B55)

0

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST I.
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZ
AT

ÖNKORMÁNYZ

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTE
Rí HIVATAL

Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)
(B5)

B5

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

B6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)
ebből: háztartások (B74)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (>=06+07) (B8121)

GAZDASÁGI

BUDAVÁRI

2022. évi eredeti
előirányzat

ÓVODÁK

BUDAVÁRI

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZ

ÖNKORMÁNY

AT SZOCIÁLIS

ZAT
EGYESÍTETT

GYERMEKJÓLÉ

BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET

ÉS

CZAKÓ UTCAI
SPORT- ÉS

ÖNKORMÁNYZA

SZABADIDŐKÖ

T ÖSSZESEN

ZPONT

TI
SZOLGÁLTATÁS

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

1 350 000

0

0

0

0

0

0

0

1 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

9 000

9 000

9 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)

ÖNKORMÁNYZAT

BRUNKSZVIK
TERÉZ

AT
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
SZOLGÁLATA
SZERVEZET

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAVÁRI

BUDAVÁRI

KERÜLET

BUDAVÁRI

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST
FŐVÁROS L

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

9 000

0

0

0

0

0

0

0

9 000

Bl-7

7 609 067

12160

884 008

1 184 232

35 759

22 429

54 193

12 000

9 813 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (B8123)
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
(B8124)
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)
(B812)

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)
Maradvány igénybevétele (B813)

0
0
0
2 538 800

0

300 000

0

80 000

0

1 235 390

0

57 000

0

17 000

0

20 000

0

0

6 000

4 254 190
0

2 538 800

300 000

80 000

1 235 390

57 000

17 000

20 000

6 000

4 254 190

K iem elt előirányzat

2. melléklet a ..../2022.(ll

ÖNKORMÁNYZ
AT

ÖNKORMÁNYZ

BUDAVÁRI
POLGÁRMESTE
Rí HIVATAL

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

ÖNKORMÁNYZAT

BRUNKSZVIK
TERÉZ

GAZDASÁGI

BUDAVÁRI

AT
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
SZOLGÁLATA
SZERVEZET

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAVÁRI

BUDAVÁRI

KERÜLET

BUDAVÁRI

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST
FŐVÁROS L

BUDAPEST 1.
KERÜLET

önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti
előirányzat

ÓVODÁK

BUDAVÁRI

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZ

ÖNKORMÁNY

AT SZOCIÁLIS

ZAT
EGYESÍTETT

GYERMEKJÓLÉ

BÖLCSŐDE

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET

ÉS

CZAKÓ UTCAI
SPORT- ÉS

ÖNKORMÁNYZA

SZABADIDŐKÖ

T ÖSSZESEN

ZPONT

TI
SZOLGÁLTATÁS

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0
1 219 690

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

205 663

1 386 798

823 686

467 268

421 471

77 055

2 540 000

ebből: óvadéki bankbetét

4 601 631
2 540 000

40 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási
bevételei (B818)

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)
Finanszírozási bevételek (B8)

B8
BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 078 800

1 519 690

285 663

2 622 188

880 686

484 268

441 471

83 055

11 395 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 078 800

I 519 690

285 663

2 622 188

880 686

484 268

441 471

83 055

11 395 821

12 687 867

1 531 850

1 169 671

3 806 420

916 445

506 697

495 664

95 055

21 209 669

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

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
“et
BUDAVÁRI
KERÜLET
BRUNKSZVIK
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
ÖNKORMÁN
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
ÖNKORMÁNY pOLBGU^TER
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐKÖ
T
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
I HIVATAL
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT

K iem elt előirányzat

BtJDAPFST I

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

BUDAPEST

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(KI 101)
Normatív jutalmak (KI 102)
Céljuttatás, projekt prémium (KI 103)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dij,
túlóra túlszokálat (KI 104)
Végkielégítés (KI 105)
Jubileumi jutalom (KI 106)
Béren kívüli juttatások (KI 1071
Ruházati költségtérítés (KI 108)
Közlekedési költségtérítés (KI 109 )
Egyéb költséglérítések (KI 110)
Lakhatási támogatások (KI 111)
Szociális támogatások (KI 112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(K1113)

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

828 518

750 700

430 024

529 857

277 569

270 273

32 886

3 119 827

31 000
20 000

0
0

35 933
3 931

44 251
2 000

22 725
2 000

23 977
8 497

2 648
1 000

160 534
37 428

1 000

0

14 458

0

3 300

0

2 360

21 118

0
1 541
27 864
500
18 000
5 000
0
1 500

0
4 600
14 000
0
2 500
960
0
500

0
933
24 261
0
4 000
1 116
0
558

0
6 672
29 283
0
3 746
1 956
0
500

0
5 874
13 826
5 562
2 249
786
0
300

0
2 680
14 869
0
2 346
932
0
290

0
0
2 087
0
262
196
0
0

0
22 300
126 190
6 062
33 103
10 946
0
3 648

27 000

39 240

6 500

0

0

0

0

72 740

0

961 923

812 500

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

147 263

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (KI 22)

26 550

19 100

0

ebből:biztosítási dí/ak IK1113)

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
<K11)

Egyéb külső személyi juttatások (K123)
Külső személyi juttatások (K12)

521 714

618265

334191

323 864

41439

3 613 895
147 263

23 950

3 600

3 384

4 675

3 200

84 459

31 566

5 100

500

2 140

3 000

1 000

2 038

600

205 379

24 200

500

26 090

6 600

4 384

6 713

3 800

45 944
277 666

Személyi juttatások (KI)

KI

205 379

986 123

813 000

547 804

624 865

338 575

330 577

45 239

3 891 562

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

30 710

142 632

113 000

78 804

92 927

49 500

50 466

6 206

564 245

30 264

128 606

104 800

67 604

80 843

43 889

42 800

5 803

338 575

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPESTI.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BRUNKSZVIK
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁN
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐKÖ
T
ONKORMANV pOLGÁRMESTER
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
I HIVATAL
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
KÖZPONT
SZERVEZET
BUDAPESTI.
KERÜLET

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

446

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)
ebből: táppénz hozzájárulás tK2)
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban

BUDAPEST
FŐVÁROSI.

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

9 346

5 000

500

1 000

7 200

2022. évi
tervezett
előirányzat
10170

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

4 770

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

5 130

42 062
0
1 500

4 180

terhelő más járulékjellegű kötelezettségek
<K2)
ebből: munkáltatót terhelő személyi

4 180

2 200

4 000

1 914

841

2 536

403

11 894

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

16 000

2 500

13 710

500

5 000

1 800

1 994

750

42 254

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

16 535

16 118

5 690

39 320

11 808

22 481

9 363

2 660

123 975

Árubeszerzés (K313)

0
32 535

18 618

19 400

39 820

16 808

24 281

11357

3 410

0
166 229

9 118

52 014

11 489

25 190

1 700

1 200

3 549

240

104 500

3 937

8 437

3 424

2 400

1 300

600

3 295

300

23 693

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

13 055

60 451

14 913

27 590

3 000

1800

6 844

540

128 193

Közüzemi díiak (K331)
Vásárolt élelmezés (K332)
Bérleti és lízing diiak (>=38 MK333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)
Közvetített szol gáltatások (K3 3 5)
Szakmai tevékenységet segítő
szol gáltatások IK336)
Egyéb szolgáltatások (K337)

44 252
0
430

20 000
900
1 500

16 184
1 363

44 800
174 130
6 051

18 000
53 820
900

7 000
0
735

5319
31 123
3 054

3 000
0
300

158 555
259 973
14 333

111 811

21 335

12 999

926 914

8 144

4 915

4 508

l 600

1 092 226

6 000

50

93 840

4 837

0

0

0

104 727

jövedelemadó <K2)

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

81 474

48 944

136 342

196 318

8 000

2 000

7 594

1 250

481 922

1 028 111

66 860

18 333

315 002

13 581

7 997

7 707

4 286

1 272 078
0
0

159 589
50
1 000

185 221
200

1 757 055

107 282

22 647

59 305

10 436

1 461 877
0
3 573 613
250
1 000

ebből: biztosítási dijak ÍK337)

Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések kiadásai (K341)
Reklám- és propagandakiadások (K3421

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST I.
KERÜLET

Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások (K34)
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)
Kamatkiadások (K353)
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
(K354)
Egyéb dologi kiadások ( K355)
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35)
Dologi kiadások (K3)
Családi támogatások (K42)

K3

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Egyéb nem intézmény i ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4}
A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései (K5022)
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
Elvonások és befizetések (K502)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre l K506)
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)
ebből: társulások és költségvetési szerveik
(K506)

K4

BUDAVÁRI

BUDAVÁRI
BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZA

ÖNKORMÁNY POI .cármester
I HIVATAL

T
EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA FT

ÖNKORMÁNYZAT

BRUNKSZVIK
TERÉZ

GAZDASÁGI

BUDAVÁRI

MŰSZAKI ELLÁTÓ

ÓVODÁK

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAVÁRI

CZAKÓ UTCAI

BUDAVÁRI

ÖNKORMÁNYZAT

SPORT- ÉS

ÖNKORMÁNYZ

SZOCIÁLIS ÉS

SZABADIDŐKÖ

AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI

ÉS SZOLGÁLTATÓ

BÖLCSŐDE

ZPONT

ÖNKORMÁN
YZAT
ÖSSZESEN

SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

SZERVEZET

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST
F^OSI.

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

0

1050

200

0

0

0

0

0

1 250

341 683

64 438

20 750

492 607

34 029

12 981

20 671

3 837

990 995

500 000

1 917

90 000
0

1 800
0

1 104
0

3 687
0

0
0

598 508
0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

100

50

150

100

41 778

20 778

6 600

862 461

71038

22 667

596 607

35 929

14 135

24 508

3 937

1 631 282

2 180 129

310 746

242 401

2 421 072

163 019

62 863

102 014

18323

0

0

0

0

0

0

0

0

5 500 567
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 500
186 500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

186 500
186 500

10 000

10 000

412 078

412 078

422 078

0

0

0

0

0

0

0

0
422 078

97 725

0

0

0

0

0

0

0

97 725

50 000
26 725
16 000

50 000
0

26 725
16 000

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

K iem elt előirányzat

RIll) APUST!

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)

Kamattámo uatások (K510)
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak (K5111
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre (K512 (

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

5 000

5 000

4 500

4 500

830 857

(K512)
ebből: egyéb civil szervezetek (K5I2)
ebből: háztartások (K512)
ebből: pénzügy i vállalkozások (K512)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások iK512)

0

0

0

0

0

10 000

10 000
609 212

2 820 914

0

0

0

0

0

0

0

5 423 632

1 439 500

1 168 401

3 047 680

880 811

450 938

483 057

69 768

111 270
97 375
0
3 000
1 465 754
140 000
1 325 754
2 820 914
12 963 787

9 843

22 205

3 823

0

0

0

0

35 871

379 577

0

0

0

0

0

0

379 577

12 598

5 000

2 617

1 000

591

1870

0

23 676

149 975

20 512

0

3 000

1 465 754

ebből: általános tartalék tK513)
ebből: céltartalék (K513)

0

0

0

0

0

0

0

140 000
1 325 71

K5
Kl-5

Immateriális javak beszerzése, létesítése
(K61)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
(K62)
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64)
Részesedések beszerzése (K65)
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások (K66)
Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
K6

830 857

609 212
111 270
97 375

Tartalékok IK5131

Beruházások (K6)

I HIVATAL

0

ebből: egyházi jogi személvek (K512)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok

Egyéb működési célú kiadások (KS)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

F=

öToSv
ONKORM Y

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAVÁRI
BRUNKSZVIK
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
ÖNKORMÁN
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
SZOCIÁLIS
ÉS
ÖNKORMÁNYZ
SZABADIDŐKÖ
T
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
SZOLGÁIÉTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT

BUDAPEST

1 000

165 225

7 768

5 647

2 089

1 590

353 806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

149 041

12 883

270

46 350

2 366

1721

1 068

429

214 129

701 034

60 600

1 270

218 015

11 134

7 959

5 027

2 019

1 007 058

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

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BRUNKSZVIK
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁN
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐKÖ
ÖNKORMÁNY
T
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
POLGÁRMESTER
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
I HIVATAL
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT

BrRr- fövárosi-

K iem elt előirányzat

riiiiapl'ut

BUDAPEST

,

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

Ingatlanok felújítása (K71)
Informatikai eszközök felújítása (K72)

464 882
0

10 000
10 000

425 768
0

19 294
0

37 638
0

5 969
0

18 321
0

981 872
10 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

125 520

6 750

114 957

5 206

10 162

1611

4 947

269 153

590 402

31 750

540 725

24 500

47 800

7 580

23 268

1 266 025

Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K74)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre (K81)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre (=207+...+216)
(K82)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre (=218+...+227)
<K83>
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre (=229+...+238)
(K84)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K84)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

200 000

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre (>=240) (K85)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre (K89)

0

0

19 792

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 792

K iem elt előirányzat

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

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPESTI.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BRUNKSZVIK
ÖNKORMÁN
BUDAVÁRI
B^TvAm
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDŐKÖ
ÖNKORMÁNY pOLB™™ER
T
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI
I HIVATAL
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT
RIIDAPFSTI
KERÜI FT '

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

ebből: egyéb civil szervezetek (K89)
ebből: háztartások <K89)
ebből: pénzügvi vállalkozások (K89)

Eg>éb felhalmozási célú kiadások (K8)
Költségvetési kiadások (K1-K8)

BUDAPEST
FŐVÁROSI.
™T

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

19 792

K8
Kl-8

Belföldi értékpapírok kiadásai iK.912)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása (K913)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása (K915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése (K916)

219 792
6 934 860

0
1 531 850

0
1 169 671

0
3 806 420

0
916 445

0

0

0

0

0

0
506 697
0

0
495 664

0
95 055

0

0

0
19 792
0
219 792
15 456 663
0
0

ebből: óvadéki bankbetét

51 376

51 376

4 601 631

4 601 631

1 100 000

1 100 000

40 000

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai {K91)
Finanszírozási kiadások (K9)

5 753 007
5 753 007

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
5 753 007
5 753 007

12 687 867

1 531 850

1 169 671

3 806 420

916 445

506 697

495 664

95 055

21 209 669

KIADÁSOK

K9

4. melléklet a .../2022. (II........) önkormányzati rendelethez

Beruházások

K61

Immateriális
javak

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

K62

Ingatlanok

K63

Informatika
ieszközök

K64

Felújítások

K65

K66

K6

K71

ÁFA

ÖSSZESEN

Ingatlanok

K72

K73

Informatika

Egyéb tárgyi

i eszközök

eszközök

K74

K7

ÁFA

ÖSSZESEN

Meglévő

Egyéb
tárgyi

K67

Részesedés

eszköz

részesedé
s
növelése

35 871

379 577

23 676

352 806

0

0

213 858

1 007 058

981 872

10 000

5 000

269 153

1 266 025

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

9 843

379 577

12 598

149 975

0

0

149 041

701 034

464 882

0

0

125 520

590 402

Monitoring rendszer továbbfeilesztése
Batthán . tér felszíni átalakítása (TÉR KÖZ)

9 843

2 657

0

0

173 228

46 772

220 000

Batth-.áni utcai iskola tornaterem kiviteli terve
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése
Logodi utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv

110 236

29 764

12 500
140 000

43 307

11 693

55 000

23 622

6 378

30 000

3 200

864

4 064

118 110

31 890

150 000

19 685

5315
638

25 000

213

1000

3 189

15 000

31 496

3 189
8 504

15 000
40 000

1 197

323

1520

Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és
kiviteli terv)
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése
Szabó Ilonka kút'.afuttató
Szelektív

2 362

üitőszinetekhez kamera

787

Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés

11 811

Budavári - vári parkolótenninálok beszerzése 12
[Budavári - vári soromróoszlop beszerzése

11 811

ICsikkgvűitő (20 db) szelektív évültök mellé - KVA

3 000

Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása KVA

2 362

638

3 000

1 lorváth-kert fejlesztés

3 937

1 063

5 000

236

64

300

Ivókutak párakapuk létesítése - KVA
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új

7 874

2 126

10 000

raktár berendezése, felszerelése)

2 362

638

3 000

infra futöpanel

748

202

950

Kutyapiszok gyüitő bővítés telepítéssel (15 db i - KVA

945
236

255
64

1 200

10 630

2 870

300
13 500

3 937

1 063

5 000

787

213
10 630

1000

5 315
59 055

15 945

25 000
75 000

11 811

3 189

551

149

1 lőkamera beszerzés - KVA

Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és

Leve -őminőségmérő műszer (10 db) - KVA
Naphegy tér fejlesztése
Öntözőrendszerek tervezése létesítése - KVA
Süllyedő pollerekhez kamera
39 370
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat
Térfigyelő kamerarendszer bővítésére

19 685

Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb
tárgyi eszk. beszerzése
Zaimérőmüszer beszerzése - KVA
Önkormányzati lakások felújítási kerete

15 000
700

7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése,
felújítás
Budavári - Palola úti örház felújítása

0

0

9 449

2 551

12 000

3 937

1 063

5 000

9 449

2 551

4. melléklet a .../2022. (II.......) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K61

K62

K63

K64

Felújítások

K65

K66

K67

K6

K71

K72

K73

K74

K7

Közterületi lépcsők felmérése, felújitás ütemezés
tervezése
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő

7 874

2 126

10 000

7 874

2 126

10 000

15 000
15 000

forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások
kivitelezése
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő
korszerűsítés (BDK-val együttműködve)
11 811

3 189

Kutyafuttatók felújítása, fejlesztése

11 811

3 189

Műemléki kőelemek rekonstr. péti.

19 685
7 874

2 126

10 uou

üzemeltetésre - KVA
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése,

11 811

3 189

15 000

felúiitása

19 685

5 315

3 150

851

25 000
4 001

5 315

Keformációs emlékkút átalakítása víztakarékos

Tabáni tanösvénv l'etúiílás-KVA

6 299

1 701

15 748

4 252

15 748

4 252

Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása kivitelezés I. üteme
Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása tervezés

3 465

936

4 401

Városháza épület uéiészeti felúiitása kivitelezés

98 425

26 575

125 000

Városháza épület céiészeti felúiitása tervezés

7 874
19 685

2 126
5 315

25 000

6 750

31750

2 700

12 70u

2 700

12 700

5 000

1 350

6 350

Városhaza épület iclótcljjiítása_
Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal

22 205

Session rendszer beszerzése

12 205

MS licenszek

10 000

0

5 000

2 db szolgálati gépjármű vásárlása

20 512

0

0

12 883

60 600

3 295

15 500

2 700

12 700

9 449

2 551

12 000

1 063

287
1 350

6 350

10 000

2 700

12 700

közterület dolgozói részére telefonkészülékek

10 000

10 000

5 000

10 000

1350

beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)
Informatikai eszközök beszerzési kerete

5 000

f gyéb tárgyi eszközök beszerzése
Épület felújítás

10 000

Informatikai eszközök felújítása

10 000

Egyéb tárgyieszközök felújítása
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
0

0

0

0

0

0

0

1270

0

0

0

0

0

3 823

0

2 617

165 225

0

0

46 350

218 015

425 768

0

0

114 957

540 725

Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás I.-II. ütem

0

338 583

91 418

430 001

Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása

0

55 118

14 882

70 000

17 972

4 852

22 824

23 000

0

0

0
0

0
0

Egészségügyi Szolgálata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ
Áthúzódó felúiítások-beruházások

Szilám! Dezső tér 4. felúiitása
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel}

18 110

4 890

Zamárdi üdülő

-

0

Alsó kőház tetőcsere

-

0

4. melléklet a .../2022. (II........) önkormányzati rendelethez

Beruházások

K61

K62

K63

K64

Felújítások

K65

K66

K67

K6

K71

K72

K73

K74

K7

Gondnoki lakás felúiitása

-

0

-

0

340
0

1 600

Konvha felújítás

3 000

0

0

2 551

12 000

Társalgó és homokozó fölé napemvö felszerelése

2 362

638

788

213

Szobák ütemezett felúiitása I. ütem

-

Páraelszívó feleszerelése tusulókba
Kőházak előterén hidegburkolat cseréié
Udvari térburkolat javítása

0

-

Kapu automatizálás

Í49l

551

1 260

9 449

0

0

0

850
64

4 000

700

0

0

1001
0

3 150

0

236

300

Horánt üdülő

-

0

0

0

Vizesblokkok korszerüsitése felúiitása

-

0

0

GAMESZ irodaház

-

0

Irodaépület fopadó tér korszerüsitése

-

0

0
0
o1

300
601

0
0

0

0

0

0

Szélfogóba elektromos töltő telepítése

64

236
473

Teraszra védőtető szerelése

128

GAMESZ telephely

-

0
0
0

1 edett pépkocsi parkoló létesítése

3 150

Parkoló folés napelemek telepítése
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréié

5 118

1 382

6 500

7 874

2 126

10 000

0

Automata tüzoltórendszer a szerverszobához

4 725

1 276

6 001

0

22 000

0

17 323

4 677

felszereléssel (4 db)

28 000

0

22 047

5 953

Mathieu Azura kommunális seprőgép

47 244

12 756

60 000

0

0

0

28 000

0

0

0

8 000

0

Fiat Ducato tehergépkocsi (2 db)

851

Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök)

Elektromos seprő-felszívóaép (Tenant 500 ZE i

-

Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívóaép

22 047

5 953

1 ovota Proacc
Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy

-

4 001

tenant j

6 299

Lcvegősürítő kompresszor
Aramfeilesztő TR13E

473

128

601

0

1 221

330

1551

0

Melegvizes mosó

1 024

277

1301

0

578
3 582

734

0

2617

2 706

12 728

0

1 000

7 768

1 701

színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2
db)
Kis értékű tárgyi eszközök
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák

3 823
0

0

156

0

0

2 366

11 134

19 294

0

0

5 206

24 500

1 969

531

2 500

3 150

850

4 000

3 150

850

4 000

1 969

531

Nvárs u. 2,-4.
óvodatitkári iroda felúiitása (parketta, álmennyezet)
Iskola u. 44.
! meleti középső csoportszoba felúiitása
Told' Ferenc u. 66.
egy terem teljes felújítása
3 lészáros u. 56/b
középső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda
rötrz.)
2. emeleti öltöző, konyha, iroda ablakaira redőny
szerelése
Tigris u. 58-60.
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felújítása

2 500
0

1 969

531

2 500

3 937

1 063

5 000

Dísz tér 3.
konyha felúiíátsa gépészettel

4. melléklet a .../2022. (II........) önkormányzati rendelethez

Beruházások

K61

K62

K63

K64

Felújítások

K65

K66

K67

K6

K71

K72

K73

K74

K7

Lovas u. 3.
Bmeleti középső cso;iortszoba felúiitása

3 150

850

4 000
0

Naa> értékű tármi eszközük
Laptop (5 db!

1 000

N várs u.-csúszdás torony (udvari iáték)
Nyárs u.-babaház

270

1 270
1300

0

1 024
472

276
128

Nvárs u.-nevelöi szoba könyvespolcok cseréje
Mészáros u.-Udvari játék (fészektaintaj

394

106

600
500

Lovas u.-Mosoeatóíiép

866

234

1100

0

Dísz tér-óvodatitkári irodába polcok, szekrénvek
Toldv F. u.-Udvari játék i torom )

315

85

0

615

166

400
781

0

Iskola u.-színes fénymásoló
Iskola u.-udvari iáték (plutó egyensúlyozó)

213

58

271

Iskola n.-szekrénysor lovorédiai szobába

268

72

340

Iskola u.-szekrém sor fejlesztő szobába

235

64

299

Iskola u.-szekrém sor teraszra

213

57

270

3 153

850

4 003

1721

7 959

Kisértékű tárpyi eszközök
Budavári Önkorm. Egyesített Bölcsődéje

0

0

0

0

591

5 647

0

0

0
37 638

0

0

10 162

47 800

Iskola u. 22-24.
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba
36 000

kialakítása, két helység összenyitásával

28 346

7 654

Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés,
0

világítás, padlóburk. Csere
Lovas u. 3.

0

4 db radiátor burkolat csere

630

170

800

Teljes padlóburkolat csere

4 331

1 169

közös lépcsőházban lépcsőfokok felú jítása
Tigris u. 45/a

1 575

425

5 500
2 00O

Rpület melletti lépcső felújítása

2 756

744

3 500

Nagy értékű tárgyi eszközök
konyhai-hulladék Orlö/mepsemmisitO

252

68

kísmodul készlet-mozgásfejlesztő (4 db)
Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi

748

202

irodu szülői fogadó)
Laptop (3 db)

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ

0

0

1 870

0

970

0

0

734

236
159

750

II

3 913

1 056

4 969

II

0

0

591

kisértékű tárgyi eszközök

320
950

2 089

0

0

1068

Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)
családsegítő szoba vizesedés megszűntetése

5 027

5 969

0

1 969

0

0

1611

7 580

531

2 500

Split kiima kiépítése

0

Gondozási Központ (Attila u. 8.)
szomszéd helység egybenyitása II. ütem

0

Split kiima kiépítése a társalgóba

0

4 000

1 080

5 080
0

Nagy értékű tárgyi eszközök
Klíma-gondozási kp nagytermébe
Klíma-családscgftő szóig. Irodába
Kis értékű tárgyi eszközök

nrro

394

106

394
1 301

106

500

0

856

4 027

0

500

4. melléklet a .../2022. (II........) önkormányzati rendelethez

Beruházások

K61

CzakA utcai Sport- is Szabadidőközpont

K63

K62

0

0

K64

0

1590

Felújítások

K65

K66

0

K67

0

K6

429

2 019
0

Teniszpáha és műfüves pálva viláoftás korszerűsítés

K72

K71

Közi>onti épület hátsó rész világítás kiépítése

18 321

7 874

K73

0

K74

0

K7

4 947

2 126

23 268
10 000

236

64

300

Kapuüip eleti kis faház
két iroda és műhely világítás korszerűsítés

1 260

340
64j

1 600

kaputól a közösségi épületig térköves út készítése

8 715

236

2 353

300
11 068

Naay értékű tárgyi eszközök
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos
locsoláshoz)

236

Irodai páncélszekrénv

331

Kis értékű táras i eszközök

1 023

64

300

0

89
276

420

0

1299

0

5. melléklet a.... /2022. (II.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. lev

K

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

ö

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

Ö

018010

Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel

K

018010

Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel

0

031030

Közterület rendjének fenntartása

K

031030

Közterület rendjének fenntartása

Ö

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

4 500

2 540000

9000

2 538800
87 464

1 350 000

1442 617

D41110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

K

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

Ö

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

K

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

ö

045170

47 000

------------------------- ---------- I------------------------------------

2 944479

1

------------------------------------ -----------------------------------1 245 000

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
900020

K
államháztadáson kívülről

479007

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
Ö

900021
államháztartáson kívülről

.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a.... /2022. (II....... ) önkormányzati rendelethez
Budapest I. kerület Budavári önkormányzat kiadások
Működési célú
Munkaadókat
Feladat

COFOG szám

kiadások

Dologi kiadások

Járulékok

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

013350

önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

Ö

016080

Kiemelt állami és önkorm rendezvények

K

016080

Kiemelt állami és önkorm rendezvények

Ö

018020

Központi költségvetési befizetések

K

018020

Központi költségvetési befizetések

Ö

031030

Közterület rendiének fenntartása

K

031030

Közterület rendjének fenntartása

Ö

042180

Állat-egészségügy

K

042180

Állat-egészségügy

Ö

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

K

045170

[Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

Ö

062010

Településfejlesztés igazgatása

K

062010

Településfejlesztés igazgatása

Ö

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

kiadásai

30710

87 743

1 596 198

80 699

200 000

126 500

55000

19792

68 500

51376
412078
35478

16 000

______________
79 950

5118

3000

10 000

202 385

205 000

426913

270000

316400

70 000

10000

30 000
601 077

10 000

27000

Ö

Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás

K

066010

Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás

Ö

066020

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K

066020

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Ö

248 900

82136

29000

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
működtetése, megóvása
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
082070

K

A

168 022
—

működtetése, megóvása

25 000

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
082091

K
fejlesztése
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel

083030
083030

24 455

fejlesztése

Ö

Egyéb kiadói tevékenység

K

4888

Egyéb kiadói tevékenység

ö

35 540

('82091

5 000

65 000

Társadalmi tev, esély=, érdekképv, nemzetiségek,
084010

K
egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása

Társadalmi tev, esély=, érdekképv, nemzetiségek,
084010
egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása

4 601 631

5000

21000

K

(66010

082070

műveletek

támogatások

261 558

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Felújítások

K

(45170

062020

kifizetések,
Berüházások

Ö

ö

045160

juttatásai

K
149553

045160

Pénzügyi
kifizetések,

tertielő adók,
kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

COFOG megnevezés

Ö
15 000

084031

Civil szervezetek működési támogatása

K

(84031

Civil szervezetek működési támogatása

Ö

084032

Civil szervezetek programtámogatása

K

084032

Civil szervezetekjirogramtámogatása

Ö

96 000

20000

5. melléklet a.... 12012. (II........) önkormányzati rendelethez
086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

K

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

Ö

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása,
086020
működtetése
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása,
086020

K

18 000

12124

12 826

17 822

Ö

működtetése
086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

K

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

Ő

091120

SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai

K

091120

SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai

Ö
20 000

104012
104012

Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek átmeneti ellátása

K

2 000

Ö

4725

Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde,
104030

mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v.

K

alternatív napközbeni ell.

3055

Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde,
104030

mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v.

Ö

alternatív napközbeni ell,
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
ellátások
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
104051

5 000

1000

Ö

ellátások

20 000

Lakásfenntarlással, lakhatással összefőggő
106020
ellátások
Lakásfenntartással, lakhatással összefőggő
106020

K
5 200
Ö

ellátások
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
107060

K
ellátások
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni

107060

11200
Ö

ellátások

23824

165100

5 000

Forgatási és befektetési célú finanszírozási
900060
műveletek
Forgatási és befektetési célú finanszírozási
900060
műveletek

K

1100000
ö
326116

5. melléklet a.... /2022. (II........) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros 1. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal bevételek

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

kód

011130

önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

Ö

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K

támogatások

támogatások

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

Működési (saját)

COFOG megnevezés

COFOG szám

bevételek

bevételek

12160

300000
0

0

0

0

0

0

0

1 219 690

Budapest Főváros 1. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kiadások
Működési célú
Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

031030

Közterület rendjének fenntartása

K

031030

Közterület rendjének fenntartása

Ö

083030

Egyéb kiadói tevékenység

K

083030

Eovéb kiadói tevékenység

Ö

K

686123

kiűzetések,

juttatásai

Beruházások

kiadások

Felújítások

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

járulékok

011130

Pénzügyi

kifizetések,
Dologi kiadások

terhelő adók,
kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

142632

282618

kiadásai

0

0

35250

31750

0

Ö
300000

28127

25 350

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet bevételek

COFOG szám

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

COFOG megnevezés

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

bevételei
013350

önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

0

0

0

557 623

K

0

0

0

K

0

0

0

0

0

0

2605

0

0

0

0

0

0

0

0

2 622188

0

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
013360
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

066020

Váos-, község azdálkodási egyéb feladatok

K

0

0

0

0

0

0

0

0

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Ö

0

0

0

14 803

0

0

0

0

K

0

0

_0

103 690

0

0

0

0

K

0

0

0

1995

0

0

0

0

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
-----------------------------------------------------------------------------------------------

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,

106010

900090

üzemeltetése

K

Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei

Ö

496 296

0

0

Ól

7 220

0

5. melléklet a.... /2022. (El........) önkormányzati rendelethez
Budapest I. kerület Budavári önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadások
Működési célú
Munkaadókat
Feladat
COFOG szám

Pénzügyi
kifizetések,

terhelő adók,
kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

COFOG megnevezés

Dologi kiadások

kiadások

kifizetések,
Beruházások

juttatásai

Felújítások

műveletek

támogatások
járulékok

támogatások

kiadások

kiadásai
kiadásai

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

84 089

11918

388162

0

kiadásai
0

5000

500000

0

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
013360

K
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
33161

5912

43151

0

0

10629

0

0

066020

Váos-, községgazdálkodási egyéb feladatok

K

124175

16 495

54410

0

0

193685

0

0

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Ö

49 272

6765

99 341

0

0

4 701

40 725

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K
173018

24 371

215 927

0

0

2000

0

0

0

2062

0

0

0

0

0

0

947

0

0

0

0

0

13 343

1 609852

0

0

2 000

0

7 220

0

0

0

0

0

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

K

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
106010

900090

üzemeltetése

K

Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei

Ö

84 089

Budapest 1. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

K

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

Ö

104035

Gyermekétkeztetés

K

104035

Gyermekétkeztetés

ö

0

0

0

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

9475

0

0

0

0

0

0

0

0

1962
0

0

0

7071
357

104036

Felnőtt étkezés

K

0

0

0

3564

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K

0

0

0

0

0

0

0

484268

Budapest 1. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde kiadások
Működési célú
COFOG szám

Feladat
COFOG megnevezés
kód

Munkaadókat

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

Pénzügyi

kifizetések,
terhelő adók,

Dologi kiadások

Beruházások

kiadások
Járulékok

kifizetések,

juttatásai

Felújítások

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

kiadásai

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

K

306440

45 011

33711

0

0

7 639

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

Ö

1 706

256

0

0

0

0

104035

Gyermekétkeztetés

K

30429

4 233

24 561

0

0

320

0

104035

Gyermekétkeztetés

Ö

0

0

357

0

0

0

0

104036

Felnőtt étkezés

K

0

0

4 234

0

0

0

0

47 800
0 ------------------------------------ 1----------------------------------- 1

5. melléklet a .....12012. (II........) önkormányzati rendelethez
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák bevételek

COFOG szám

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

COFOG megnevezés

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei
091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K

0

0

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
K

0

018030

Támouatási célú finanszírozási műveletek

K

0

oT

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

0

0

0

0

2 540

0

0

0

0

0

29616

0

0

0

0

0

0

3 603

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

880 686

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kiadások
Működési célú
Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Ellátottak

Személyi jellegű

kifizetések,
terhelő adók,

kód

Dologi kiadások

juttatásai

Beruházások

kiadások

Felújítások

támogatások
járulékok

kiadások
kiadásai

Felhalmozási célú
kifizetések,

.
.
P!nz“9y'

..
...
támogatások
,. ..
.
kiadásai

műveletek
....
.
kiadásai

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K

564 485

74416

24130

0

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K

38 978

15 532

58691

0

0

11 134

19 500

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K

21 402

2 979

76 595

0

0

0

5000

0

K

0

0

3 603

0

0

0

0

0

K

0

0

0

0

0

0

0

0

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

018030

Támouatási célú finanszirozási műveletek

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat
kód

Működési célú

Felhalmozási célú

támogatások

támogatások

Közhatalmi

Működési (saját)

bevételek

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételek
bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

082044

Könyvtári szóig.

K

0

0

0

0

0

0

0

0

101143

Pszichiátirai betegek közösségi ellátása

K

0

0

0

0

0

0

0

0

K

0

0

0

224

0

0

0

0

K

0

0

0

0

0

0

0

0

102031
104043

Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti központ

107051

Szociális étkeztetés

K

0

0

0

44 094

0

0

0

0

107052

Házi segitség-nyújtás

K

0

0

0

7 650

0

0

0

0

107053

Jelzőrenszeres házi segítségnyújtás

K

0

0

0

2225

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K

0

0

0

0

0

0

0

441471

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiadások
Működési célú

Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Dologi kiadások

101143

Könyvtári szóig.
Pszichiátirai betegek közösségi ellátása

kifizetések,

juttatásai

Felújítások

Beruházások

kiadások
járulékok

082044

Pénzügyi

kifizetések,
terhelő adók,

kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

kiadásai

K

303

39

29

0

0

0

0

0

K

23 257

3150

4866

0

0

185

0

0

102031

Idősek nappali ellátása

K

58219

8030

11450

0

0

1389

0

0

104043

Család és gyermekjóléti központ

K

66406

14322

13 295

0

0

795

2 500

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

K

63768

8 698

8450

0

0

1 133

0

0

107051

Szociális étkeztetés

K

11 155

1528

45 900

0

0

50

0

0

107052

Házi segitség-nyújtás

K

89 865

12317

13 273

0

0

1425

5 080

0

107053

Jelzőrenszeres házi seqltséqnvúitás

K

17 604

2 382

4751

0

0

50

0

0

5. melléklet a.... /2022. (II....... ) önkormányzati rendelethez
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat
kód

Működési célú

Felhalmozási célú

támogatások

támogatások

Közhatalmi

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

Működési (saját)

bevételek

bevételek

Sportlétesitmények, edzőtáborok működtetése és
081030

K
fejlesztése

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83 055

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kiadások
Működési célú
Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Pénzügyi

kifizetések,
terhelő adók,

kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű
Dologi kiadások

kiadások
járulékok

kifizetések,

Beruházások

Juttatásai

Felújítások

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

kiadásai

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
081030

K

fejlesztése
018030

Támogatási célú finanszirozási műveletek

45 239

6 206

18323

0

0

2019

23 268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat
kód

Működési célú

Felhalmozási célú

támogatások

támogatások

Közhatalmi

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

Működési (saját)

bevételek

bevételek
bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

072111

Háziorvosi alapellátás

K

0

0

0

7 571

0

0

0

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

2 900

0

0

0

0

0

0

0

072311

Fogorvosi alapellátás

K

0

0

0

2 578

0

0

0

0

074031

Védőnői szolgálat

K

42 000

0

0

0

0

0

0

0

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

K

118 000

0

0

0

0

0

0

0

072210

Járóbeteg szakellátás

Ö

450000

0

0

1027

0

0

0

0

072230

Járóbeteg gondozás

Ö

70 000

0

0

0

0

0

0

0

072420

EüJabor.szolg.

Ö

36000

0

0

0

0

0

0

0

072430

Képalkotó diagnosztika

ö

54000

0

0

0

0

0

0

0

ö

23000

0

0

0

0

0

0

0
0

072450

Fizikoterápia

073160

Egynapos sebészet

ö

60000

0

0

0

0

0

0

074011

Foglalkozás eü.

ö

7100

0

0

6175

0

0

0

0

900080

Nem lakóing. bérbeadás

ö

0

0

0

3 657

0

0

0

0

018030

Támogatási célú fin.müv.

K

0

0

0

0

0

0

0

285 663

Budapest I. kerület Budavári önkormányzat Egészségügyi Szolgalat kiadások
Működési célú
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Személyi jellegű

kód

kiadások

Munkaadókat

Felhalmozási célú

Ellátottak

tertielő adók,

Dologi kiadások

Pénzügyi
kifizetések,

juttatásai

kifizetések,

Beruházások

Felújítások

műveletek

támogatások

járulékok

támogatások

kiadások

kiadásai
kiadásai

kiadásai

072111

Háziorvosi ala; ellátás

K

0

0

10 682

0

0

0

0

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

0

0

5 621

0

0

0

0

0

072311

Fogorvosi alapellátás

K

0

0

4 599

0

0

0

0

0

074031

Védőnői szolgálat

K

58 956

9 200

10 205

0

0

0

0

0

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

K

124 356

14 200

834

0

0

0

0

0

072210

Járóbeteg szakellátás

0

474 088

66 500

100 003

0

0

1 270

0

0

072230

Járóbeteg gondozás

ö

76160

12100

3405

0

0

0

0

0

072420

EüJabor.szolg.

ö

0

0

36102

0

0

0

0

0

072430

Képalkotó diagnosztika

ö

38530

6110

15 691

0

0

0

0

0

072450

Fizikoterápia

ö

20196

3470

2 228

0

0

0

0

0

073160

Egynapos sebészet

ö

0

0

51 000

0

0

0

0

0

074011

Foglalkozás eü.

ö

20714

1420

2031

0

0

0

0

0

900080

Nem lakóing. bérbeadás

ö

0

0

0

0

0

0

0

0

018030

Támonatási célú fin.müv.

K

0

0

0

6. melléklet az ...12022. (II....... ) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti
előirányzat
TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1465754

Általános tartalék

140 000

Céltartalékok összesen
sorszám

1 325 754
Előkészítési céltartalékok

1

Okosváros megoldások

18 000

2

Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt

15 000

3

Új fakivágási rendelet

4

EU-s pályázatok előkészítése

50 000

5

Projektszakértők

10 000

850

Üzemeltetési céltartalékok
6

FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra

7

Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése

8

Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.

9

Bölcsőde felújítási pályázat önerő

17 386

10

Zsinagóga projekt

85 000
30 000

18 000
4 000

Beruházási céltartalékok
650 000

11

Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése

12

Vári turizmust támogató beruházások

13

Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése

14

Mikromobilitási pontok létesítése

6 000

15

Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése

3 500

16

Körzetes képviselői keret

15 000
100 000

Támogatási céltartalékok

17

10 000

Közép-Budai Tankerületi Központ (közüzemi díjak, utazó
gyógypedagógusok költségei)- 2019-2021

46 969

18

COVID és krízisalap

19

Polgárőrség támogatás

20

Katasztrófavédelem támogatása

2 000

21

Kerékpárvásárlási támogatás fiataloknak

4 000

22

Társasházak felújítási célú támogatási keret

20 000
3 000

100 000

Társadalmasítás! céltartalékok
23

Kerületi kitüntetések és díjak reformja

3 000

24

Intézményi céltartalékok
Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret

4 500

25

Polgármesteri tartalék

10 000

26

Környezetvédelmi Alap tartaléka

19 549

27

Pszichoedukáció

10 000

28

Egyéb kulturális célok támogatása

60 000

29

Testvértelepülési programok költségei

10 000

Egyéb céltartalékok

7. melléklet a .../2022. (II........ ) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti
előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

569,75

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

35

Képviselő-testület tagjai

15

Nem képviselő bizottsági tagok

20

BUDAPEST FŐVÁROS 1. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

129

Köztisztviselő (Kttv.)

123

Közalkalmazott (Kjt.)

0

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

6

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

92,5

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

92,5

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

0
112,25

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

112,25

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

0
53

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

53

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

58

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

58

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA
Köztisztviselő (Kttv.)
Közalkalmazott (Kjt.)

82
0
0

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

82

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

8

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

8

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

8. melléklet a

.../2022.

(II...... ) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról

Adatok e Ft-ban
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek

1000 000

A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)

62 761

- a forgalmi érték megállapítása

83 820

- az elidegenítés lebonyolítása

83 820

Országház 9. szám alatti épület

430 000

Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása

70 000

Szilágyi Dezső tér 6. felújítása

22 824

Energiahatékonysági pályázat 2021

1775

Energiahatékonysági pályázat 2022

15 000

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet 31-32. §§ alapján
akadálymentesítési támogatás

5 000

Fiatalházasok lakásépítési támogatása
Önkormányzati lakások felújítási kerete

5 000
Összesen

220 000
1000 000

9. melléklet a .../2022. (II....... ) önkormányzati rendelethez

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2025. közötti időszakban

Adatok e Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2022.

2023.

2024.

2025.

01

Helyi adók

2 991479

2 991479

2 991479

2 991479

02

Tulajdonosi bevételek

1 245 000

1 245 000

1245 000

1 245 000

03

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

04

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

1 350 000

1050 000

200 000

200 000

5 586 479
2 793 240

5 286 479
2 643 240

4 436 479
2 218 240

4 436 479
2 218 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2 793 240

0
2 643 240

0
2 218 240

0
2 218 240

Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez
05

kapcsolódó bevételek

06

Privatizációból származó bevételek

07

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

08
09

Saját bevételek (01+...+07)
Saját bevételek 50%-a

10

Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)

11

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

12

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

14

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

15

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

16

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

17

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

18

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (20+...+27)

20

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

21

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

23

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

24

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

25

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

26

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

27

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

28
29

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

10. melléklet a..... /2022. (II........ ) önkormányzati rendelethez

Budavári Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjai
Adatok eFt-ban
Program jelzőszáma,
megnevezése
EU-s Pályázatok

Összesen

Pályázati önerő

Bevételek
Pályázaton felüli
önerő

Támogatás

Korábbi években

2022. évben

Kiadások
További
években

Összesen TSZ
szerint

Összesen tényleges

50 000

50 000

-

-

-

1

-

-

-

-

11. melléklet a

...12022.

(II...... ) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi Alap 2022. évi költségvetése
Adatok e Ft-ban
2022. évi
Megnevezés

2022. évi

bevételi

kiadási

előirányzat

előirányzat

174 743
A)

174 743

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1.

Működési bevételek

0

1.1. Tulajdonosi bevételek

0

0

1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.3. Szolgáltatás bevétele
II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

Önkormányzat által biztosított forrás
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
III.

1.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

0
174 743

Belföldi finanszírozás bevételei

174 743

1.1. Maradvány igénybevétele

174 743

B)

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

IV.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

96 249

1.

Tartalékok

19 549

Környezetvédelmi Alap céltartaléka

19 549

2.

Dologi kiadások

40 200

3.

Egyéb kiadás

36 500

V.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

78 494

1.

Beruházások

22 020

22 020
2.

Felújítások

19 000

19 000
3.

Tartalékok

37 474

Kertszépítési pályázat

10 000

Zöldfal

10 000
17 474

Rendelet szerinti kötelező tartalék (10%)

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
VI.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

174 743
0

1. tájékoztató tábla

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

Költségvetési bevételek
Működési bevételek

2020. évi
teljesítés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

KIADÁSOK

10479 546

7 478 059

7 246 662

9 041 846

9 813 848 Költségvetési kiadások

8 558 563

6 704 059

6397 662

8 189 629

8 367 384

Működési kiadások

2020. évi
teljesítés

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

10 744 846

14 284 268

15 822 623

10 396 843

15 456 662

8 409 966
2 781 337

12 339 944
3 469 661

12 722 866
3 617 625

8 736 748
3 113 213

12 963 787
3 891 562

484 275

583 899

617 072

484 531

564 245
5 500 567

B1

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről

2 042 199

2 089 691

2 183 079

2 272 473

2 307 617

KI

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevételek

2 756 655

2 535 271

2 544 471

2 965 516

2 991 479

K2

Munkaadókat terhelő adók, járulékok

B4

Működési bevételek

3 748 659

2 078 597

1 659 225

2 935 985

3 068 288

K3

Dologi kiadások

4 658 994

5 195 364

5 972 976

4 047 634

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

11 050

500

10 887

15 655

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

107 568

197 900

199 000

142 717

186 500

K5

Egyéb működési célú kiadások

377 792

2 893 120

2 316 193

948 653

2 820 914

2 334 880
1 758 252

1 944 324
658 677

3 099 757
1 156 425

1 660 096
850 042

2 492 875
1 007 058

519 089

1 148 647

1 675 028

721 307

1 266 025

57 539

137 000

268 304
8350 232|

88 746

219 792

8 350232

8197149
8 197 149

5 753 007
5 753 007

0

0

Felhalmozási bevételek
B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszirozási bevételek (B8)
B81 Belföldi finanszírozás bevételei
ebből: belföldi értékpapírok bevételei

1 920 983

774 000

849 000

852 217

1 446 464

1 067 000

5 000

0

0

87 464

K6

847 769

750 000

750 000

753 005

1 350 000

K7

Felújítások

6 214

19 000

99 000

99 212

9 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17 838 398

15 544 325

16 926 193

16 977 733

11 395 821 Finanszírozási kiadások (K9)

11 098 445

17 838 398

15 544 325

16 926 193

16 977 733

11 395 821

11 098 445

8 738 115
8 738 115

8114 016

4 757910

4 757910

4 757910

ebből: belföldi értékpapírok kiadásai

5 557910

4 757910

Felhalmozási kiadások

K91

Beruházások

Belföldi finanszírozás kiadásai

ebből: maradvány igénybevétele

4176278

4 5 70 300

6538427

6458425

4254190

ebből: államháztartáson belüli
megeleólegezés

ebből: központi, irányító szervi támogatások
folyósítása

5 495 500

6216115

5 321 830

5 224616

4 601 631

ebből: központi, irányító szervi
támogatásokfolyósítása

5 495 500

6216115

5 321 830

Államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése

45 035

22 000

372 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

52 604

0

536 782

betét megszüntetése

2 540 000

betét lekötése

B82 Külföldi finanszírozás bevételei

0

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai

B84 Váltóbevételek

0

K94

Váltókiadások

Irányító szerv tám nélkülifinansz bevétel
(Belf.fin-Kpi tám)

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

4 601 631

375 319
2 500 000

1 100 000

0
0

Irányító szerv tám nélküliJinansz kiadás
(Belf.fin-Kpi tám)

9 328210

11 604 363

11 753117

28 317 944

23 022 384

24 172 855

26 019 579

21 209 669 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

21 843 291
-5 495 500

-6 216 115

-5 321 830

-5 321 830

-4 601 631

16 347 791

16 806 269

18 851 025

13 272 162

16608 038

6 794 190

-5 495 500

-6216 115

-5 321 830

-5 224 616

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

22 822 444

16 806269

18 851 025

20 794 963

-4 601631 Belső intézményi finanszírozás korrekciója
16 608 038 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

-265 300

-6 806 209

-8 575 961

-1 354 997

-5 642 814

148 597

-5 635 885

-6 325 204

-547 119

-4 596 403

-413 897

-1 170 324

-2 250 757

-807 879

-1 046 411

Finanszírozási egyenleg

6 739 953

6 806 209

8 575 961

8 780 584

5 642 814

EGYENLEG MINDÖSSZESEN

6 474 653

0

0

7 425 587

0

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Felhalmozási egyenleg

5 321 830

12 342 898

Belső intézményi finanszírozás korrekciója (intézményfinam

Költségvetési egyenleg
Működési egyenleg

51376

2 522 000

3 028 402

23 022 384

24 172 855

2 875 319

18 593 992

5 701 631

21 209 669

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

2021. évi
eredeti

Rovat megnevezése

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása < Öl 11)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (B112)
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)

2021. évi
módosított

2021. várható 2022. évi eredeti
teljesítés
előirányzat

482 726

484 301

484 301

489 913

372 997

388 100

383 874

417 667

422 262

446 607

500 251

520 289

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermelgóléti feladatainak támogatása (B1131)

317 242

308 886

386218

379 646

ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
(B1132)

105 020

137 721

114 033

140 643

14 566

14 748

14 748

14 748

11 771

11 771

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások |B115)
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)

1 292 551

Egyéb műkSdésí célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

1000

1 345 527
9 396

1 394 945
13 343

2021. évi
eredeti

2021. évi
módosított

2021. évi
várható
teljesítés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

Bl

1 293 551

1 354 923

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)
Vagyoni típusú adók (B34)
ebből: építményadó (B34)

1 442 617

87 464

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik (B25)

1140

1578

2145

2 000

0

795 000

826 578

862 040

863 000

795 000

826578

862 040

863 000

1140

1578

2145

2 000

795 000

826 578

862 040

863 000

0

5 000

87 464

B2

2022. évi tervezett
előirányzat

1 442 617
0

1 408 288

2021. évi
várható
teljesítés

ü

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

2021. évi
módosított
előirányzat

0

5 000

87 464

0
0

0

0

0

684 000

687 000

720 803

705 000

680 000

680 000

712 100

700 000

5 000

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34)

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

4 000

1 830 936

7 000

1 830 936
1830 936

8 703

2 099 478
2 099478

5 000
2 204 479
2 204479

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

2021. évi
eredeti

Rovat megnevezése

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

2021. évi
módosított

4 000

2021. várható 2022. évi eredeti
teljesítés
előirányzat

4 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
(H355)

Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

BUDAPEST FŐVÁROS L KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

96 636

35 000

96 636

35 000

1 834 936

1 834 936

2196114

2239 479

15 100

20 800

47 800

47 000

5 700

27843

40 000

15100

10446

7 000

2021. évi
eredeti

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2021. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett

előirányzat

t)

0

0

0

1235

1 735

689

0

1235

1 735

689

0

0

1 500

3 000

10 438

8 000

109

0

0

109

0

19 400

17 753

16236

19069

19400

17 753

1 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi Önkormányzatot
megillető része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)

Közhatalmi bevételek (B3)

IS 100

B3

Készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)

2 534 036

2 542 736

2 964 717

2 991479

200

57

57

57

608 000

400 000

911 663

1245 000

55848

300 000

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)
ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

945 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

4 000

5 389

5 250

500

90 580

7000

4 341

4 500

0

0

0

0

400 000

49 000

249 373

391 500

540

1900

2 832

2160

9

ebből: államháztartáson belül (B403)

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

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

5 238

1 724

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)
Kamatbevételek és más nyereségjellcgü bevételek
(B408)

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)

1879

110

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek (B4081)

Működési bevételek (B4)

1363

B4

160 000

0

0

316 400

320 299

14 000

30

69

0

0

60

56

60

160 000

316 400

320 299

14 000

30

69

0

0

60

56

60

1 260 780

844 119

1 559 713

1 728 507

0

0

0

0

3040

5430

13 678

10160

0

24638

19537

17764

21 008

0

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

2021. évi
eredeti

Rovat megnevezése

BUDAPEST FŐVÁROS L KERÜLET

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi
módosított

2021. várható 2022. évi eredeti
teljesítés
előirányzat

2021. évi
eredeti

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított

1

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek
eladásából befolyt eladási ár (B51)

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

750 000

750 000

751 654

1 350 000

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

39

1350 000

39

0

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

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

B5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(=244+...+254) (B65)

750 000
500

750 000

751 654

10 887

15 655

0

927

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházijogi személyek (B65)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
ebből: háztartások (B65)
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozások (B65)

4068

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B65)
ebből: egyéb vállalkozások (B65)

10 660

ebből: Európai Unió (B65)
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)
ebből: egyéb külföldiek (B65)

Működési célú átvett pénzeszközök
(=230+...+233+243) (B6)
Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről (B7I)
Felhalmozási célá visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
(B72)

B6

500

10 887

15 655

0

0

0

0

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

2021. évi
eredeti

Rovat megnevezése

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi
módosított

2021. várható 2022. évi eredeti
teljesítés
előirányzat

2021. évi
eredeti

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más
nemzetközi szervezetektől (B73)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)

19 000

9 000

9 212

9000

9000

9212

9000

90000

90 000

o

0

0

0

0'

ebből: egyházi jogi személyek (B74)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)
ebből: háztartások (B74)
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozások (B74)
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B74)
ebből: egyéb vállalkozások (B74)
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)

0

0

ebből: egyházi jogi személyek (B75)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

90 000

90 000

ebből: háztartások (B75)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)
Költségvetési bevételek (B1-B7)

B7

19 000

99 000

99 212

9 000

0

é

0

0

Bl-7

5 857 867

5 601 665

6 799 239

7 609 067

5 415

8 743

16 552

12160

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (>=06+07) (B8121)

4 757 910

ebből: befektetésijegyek (B8121)
ebből: kárpótlásijegyek (B8121)

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (B8123)
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
(B8124)

4 757 910

4 757 910

0

0

824 638

846 115

879 914

884 008
0

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi
módosított

2021. évi
eredeti

Rovat megnevezése

2021. várható 2022. évi eredeti
teljesítés
előirányzat

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított

2021.évi
eredeti

2021. évi
eredeti
előirányzat

2022.évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)
(B812)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
(B8131)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)

4 757 910

4 757 910

4 757 910

4 430 000

4 428 152

4 428 152

2 538 800

46 000

626 275

626 275

300 000

72 000

795 258

795 258

80 000

Maradvány igénybevétele (B813)

4 430 000

4 428 152

4 428 152

2 538 800

46 000

626 275

626 275

300 000

72 000

795 258

795 258

80 000

372 000

536 782

0
1 477 425

998 455

998 455

1 219 690

630 735

6318

6318

205 663

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

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

0

0

2 540 000

ebből: óvadéki bankbeiét

40 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási
bevételei (B818)
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

0

0

n

0

0

0

0

0

9 187 910

9 558 062

9 722 844

5 078 800

1 523 425

1 624 730

1 624 730

1 519 690

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

0
B8

Finanszírozási bevételek (B8)
BEVÉTELEK

0
702 735

801 576

801 576

0

285 663
0

9 187 910

9 558 062

9 722 844

5 078 800

1523425

1 624 730

1 624 730

1519 690

702 735

801 576

801 576

285 663

15 045 777

15 159 727

16 522 083

12 687 867

1 528 840

1 633 473

1 641 282

1 531 850

1527 373

1 647 691

1 681 490

1169 671

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése
Helyi Önkormányzatok működésének általános
támouatása (Bili)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támo jiatása «B112;i
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)

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

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021.évi
várható
teljesités

2022. évi tervezett
előirányzat

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesités

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat
előirányzat

2021. évi
módosított
elfiirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

o

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ti

0

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása (BJ131)
ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
(01132}

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások iBl 151
Elszámolásból származó bevételek (B116)
Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

Bl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik íB25l

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)
Vagyoni típusú adók (B34)

B2

ebből: építményadó (B34)
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34)

Értékesítési és forgalmi adók (B351)
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 0351)

2. tájékoztató tábla

n
N
!►»

C

1

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

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSÖDÉ

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

'5

a

2

Rovat megnevezése

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított
előirányzat

2022.évi
tervezett
előirányzat

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

0

0

0

0

0

799 867

770 071

0

785 001

750 000

ebből: tartózkodás utánfizetett idegenforgalmi adó
“
(B355)

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot
megillető része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)

Közhatalmi bevételek (B3)

B3

Készletértékesítés ellenértéké (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)

390 000

390 000

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)

200

200

305

U

ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

93 000

93 000

ebből: államháztartáson belül (B403)

93 176

104 600

3 972

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

43 000

60 945

50 000

15 000

15 000

16 439

23 320

19 000

21 604

20 638

20 220

142 020

142 020

254 630

249 661

5 130

5 130

5511

7 602

5 184

2 580

2 263

2 209

5 000

5 000

7 322

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek (B4081)

B4

594
0

0

Kamatbevételek és más nyereségjelíegű bevételek
(B408)

0

0

43 000

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)

4 837

2 004

0

Ellátási dijak (B405)

Immateríális javak értékesítése (>=222) (B51)

4 000

1 069

Tulajdonosi bevételek (B404)

Működési bevételek (B4)

4 000

0

0

0

0

100

100

106

100

0

0

17

0

6

0

100

100

106

100

0

0

17

0

6

0

668 120

668120

1222 351

1184232

0

29130

29130

35 636

35 759

0

24 384

24384

23 992

22 429

0

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

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

2021.évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁM ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek

I ngatlanok értékesítése (>=224) (B52)
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

1311

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)
ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

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

B5

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
(=244+.,,+254) (B65)

1311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházijogi személyek (B65)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)
ebből: háztartások (B65)
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozások (B65)
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B65)
ebből: egyéb vállalkozások (B65)
ebből: Európai Unió (B65)
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)
ebből: egyéb külföldiek (B65)

Működési célú átvett pénzeszközök
(=230+...+233+243) (B6)
Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről (B71)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
(B72)

B6

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST l KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
GAZDASÁGI MŰSZAKI ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszartriííese kormányoktól és más
nemzetközi szervezetektől (B73)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyházijogi személyek (B74)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)
ebből: háztartások (B74)
ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozások (B74)
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B74)
ebből: egyéb vállalkozások (B74)
ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
1=270+...+280}(B75)
ebből: egyházijogi személyek (B75)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)
ebből: háztartások (B75)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)
Költségvetési bevételek (B1-B7)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesitése (>=06+07) (B8121)
ebből: befektetésijegyek (B8121)
ebből: kárpótlásijegyek (B8121)

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (B8123)
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
(B8124)

B7

Bl-7

668 120

668 120

1 223 662

1 184 232
0

29 130

29130

35 636

35 759
0

24 384

24 384

23 992

22 429
0

2. tájékoztató tábla

N

N

ti
1

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

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

i©
s
ú

Rovat megnevezése
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)
(B812)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
IB8131)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021.évi
várható
teljesités

2022. évi tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

0
20 000

Maradvány igénybevétele (B813)

403 538

2022. évi tervezett 2021. évi eredeti
előirányzat
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

0

403 538

1 235 390

600

199 952

119 952

57 000

2022. évi
tervezett
előirányzat
0

200

35 870

35 870

17 000

35 870

17 000

20 000

403 538

403 538

1235390

600

119 952

119 952

57 000

200

35 870

2 211 825

2 449 959

2 449 959

1 386 798

878 860

878 860

878 860

823 686

391 537

391 537

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)

391 537

467 268

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
\ebből: óvadéki bankbetét

Központi költségvetés sajátos finanszírozási
bevételei (B818)
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)

0

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

2 231 825

2 853 497

2 853497

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)
Finanszírozási bevételek (B8)

879 460

998 812

998 812

880 686

0
391 737

427 407

427 407

0

0
B8

BEVÉTELEK

2 622 188

0

484 268
0

2 231 825

2 853 497

2 853 497

2 622 188

879 460

998 812

998 812

880 686

391 737

427 407

427 407

484 268

2 899 945

3 521 617

4 077 159

3 806 420

908 590

1 027 942

1 034 448

916 445

416 121

451 791

451 399

506 697

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2021. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása [BillJ
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támo gatása < B112)
Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi várható
teljesítés

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

HIVATAL és
INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

489 913

0

417 667

0

520 289

0

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása (BJ 131)

379 646

0

ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása
(Bl132j

140 643

0

14 748

0

0

0

0

0

1 442 617

0

865 000

865 000

863 000

863 000

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (Bl 14)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások tBl 15 i
Elszámolásból származó bevételek (Bl 16)
Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

Bl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)

0

0

2 307 617

865 000

0

0

87 464

0

87 464

0

87 464

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik (B25)

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)
Vagyoni típusú adók (B34)

B2

0

0

0

0

ebből: építményadó (B34)
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)
ebből: telekadó (B34) ,

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

t)

0

705 000

0

700 000

0

0

0

5 000

0

2 204 479

0

2 204 479

0

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2021. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi várható
teljesítés

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

0

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
(B355)

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

HIVATAL és
INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

35 000

0

35 000

0

Termékek és szolgáltatások adói (B3S)

0

0

2 239 479

0

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

0

47 000

0

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási birság helyi önkormányzatot
megillető része (B36)

40 000

0

ebből: egyéb bírság (B36)

7 000

0

2 991 479

0

57

0

2 054 364

809 364

1 050 000

750 000

945 000

0

114 687

109 437

0

0

4 500

0

Közhatalmi bevételek (B3)

B3

0

0

Készletértékesítés ellenértéke (B401)
Szolgáltatások ellenértéke (B402)

220

220

ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)

74

224

12000

12000

16

14 044

12 000

110

ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

Közvetített szolgáltatások ellenértéké (B403)

31

80

80

18

ebből: államháztartáson belül (B403)

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

0

34 000

35 936

33 249

44 595

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

9 240

7 304

6 367

9 374

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

1 600

1 600

6 831

Ellátási díjak (B405)

0

15

15

138 135

138 135

664 385

272 885

0

0

0

0

0

5

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek (B4081)

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)

8

0

2

0

14 160

160

Kamatbevételek és más nyereségjelíegű bevételek
(B408)

8

0

2

0

14 160

160

3 068 288

1 339 781

0

0

Működési bevételek (B4)

Immateríális javak értékesítése (>=222) (B51)

B4

45060

45 060

48 SOS

54193

0

12 095

12 095

14343

12 000

0

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2021. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi várható
teljesítés

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

HIVATAL és
INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat
0

0

1 350 000

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

Részesedések megsz&néséhez kapcsold dó
bevételek (B55)
Felhalmozási bevételek
(=221+223+225+226+228) (B5)

B5

Egyéb működési célé átvett pénzeszközök
(=244+...+254) (B65)

0

0

1 350 000

0

0

0

0

0

ebből: egyházijogi személyek (B65)

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B65)

0

0

ebből: háztartások (B65)

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozások (B65)

0

0

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B65)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

ebből: Európai Unió (B65)

0

0

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)

0

0

ebből: egyéb külföldiek (B65)

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről (B71)

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól
(B72)

0

0

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

B6

0

ft

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2021. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi várható
teljesítés

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2022.évi
tervezett
előirányzat

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások.
kölcsönök visszatérülésé kormányoktól is más ’
nemzetközi szervietektől (B73)
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)

0

0

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

HIVATAL és
INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

0

0

9 000

0

ebből: egyházijogi személyek (B74)

0

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

ebből: háztartások (B74)

9 000

0

ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)

0

0

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi
vállalkozások (B74)

0

0

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (B74)

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (B74)

0

0

ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)

0

0

0

0
0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280> (B75)

0

0

ebből: egyházijogi személyek (B75)

0

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (B75)

0

0

ebből: háztartások (B75)

0

0

0

9 000

0

12 000

9 813 848

2 204 781

0

0

0

ebből: befektetésijegyek (B8121)

0

0

ebből: kárpótlásijegyek (B8121)

0

0

0

0

Q

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)
Költségvetési bevételek (B1-B7)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (>="06+07) (B8121)

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (B8123)
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
(B8124)

B7

Bl-7

0

45 060

45 060

48 508

54193
0

12 095

12 095

14 343

Kiemelt előirányzat

2. tájékoztató tábla

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2021. évi eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)
(B812)
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
<B8131)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)

1 200

Maradvány igénybevétele (B813)

1200

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi várható
teljesítés

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

2022.évi
tervezett
előirányzat

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

0
37 640

37 640

37 640

37 640

20 000

20 000

100

100

11 742

11742

11 742

11 742

2022. évi
tervezett
előirányzat

444 597

445 590

445 590

421 471

53 897

53 897

53 897

HIVATAL és
INTÉZMÉNYEK
ÖSSZESEN

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

0

0

0

6 000

4 254 190

1 715 390

0

0

4 254 190

1 715 390

6 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)
Központi, irányító szervi támogatás (B816)

ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZESEN

0

0

4 601 631

4 601 631

2 540 000

0

0

0

0

0

0

83 055

11395 821

6 317 021

0

0

0

77 055

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)
ebből: óvadéki bankbetét

Központi költségvetés sajátos finanszírozási
bevételei (B818)
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)

0

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

445 797

483 230

483 230

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)
Finanszírozási bevételek (B8)

53 997

65 639

65 639

0
B8

BEVÉTELEK

441 471

445 797

483 230

483 230

441471

53 997

65 639

65 639

83 055

11 395 821

6 317 021

490 857

528 290

531 738

495 664

66 092

77 734

79 981

95 055

21 209 669

8 521 802

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi
eredeti

2021. évi
módosított

2021.várható
teljesítés

Bll DAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022.évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(K1101
Normatív jutalmak (K1102)
Céljuttatás, projekt prémium (KI 103)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszoli álat (KI 104)
Véukielé(:!tés (KI 105)
Jubileumi jutalom (KI106)
Béren kívüli juttatások (KI 107)
Ruházati költsé utérítés (K1108)
Közlekedési költségiérítés 1 KI 109]
Etrvébköltségtérítések iKl 110)
Lakhatási támogatások (KI 111)
Szociális támogatások (KI 112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(KU13)

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT

2022. évi tervezett
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

572 000

634 806

546 460

828 518

641 928

540 105

750 700

41000
40000

81000
43 353

73 343
17 956

31000
20 000

13 000

27 938

0
0

5 469

9 056

4 200

1844

1 640

1 000

0
0
32 600
0
18 200
7 000

2 892
6 846
32 600
335
18 000
3 64?!

2 892
7118
26 716
335
15 971
1 355

596 429

0

2 000

586

255

0
1 541
27 864
500
18 000
5 000
0
1 500

301

0
4 600
14 000
0
2 500
960
0
500

27 000

27 000

25 519

27 000

20 646

26 647

34 489

39 240

744 000

852 909

719 560

961923

639698

722 017

640 042

812500

6 806
12 374

19 156
12 374

15 158
12 116

2 495
948

2 495
948

88
790

ebből:biztosítási dijak (KI113)

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
üüü

0

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

151 652

114 368

97 679

147 263

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (K122)

83 420

83 920

29 615

26 550

8 200

25 000

21 276

19 100

0

Egvéb külső személyi juttatások (K123 )
Kölso személyi juttatások (K12)

56 541
291 613

56 541
254 829

38 779
166 073

31 566
205 379

34 000
42 200

8 000
33 000

2319
23 595

5 100
24 200

0
0

291 613

254 829

166 073

205 379

786 200

885 909

743 155

986 123

30 710

107 675

120 895

Személyi juttatások (KI)

KI

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

77 488

81578

18 136

0

0

3 618

0

0

67
3 685

500
500

639 698

722 017

643 727

*13 000

104 543

119 542

88 505

113 000

113 182

142 632

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

17828

30 264

111512

128 606

113 469

81 776

104 800

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

226

446

10S7

9346

4500

4347

5 000

311

500

507

1 000

ebből: egészségügyi hozzájárulás iK2t
ebből: táppénz hozzájárulás \K2 i
ebből: munkaadót afoglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő másjárulékjellegű kötelezettségek
(K2)
ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó (K2\

Szakmai an'. á rok beszerzése i K311)
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
Árubeszerzés (K313)
Készletbeszerzés (K31)

4180

82

272

1573

1876

2 200

87 500

10 000

5 261

16 000

5 900

3 000

1 987

2 500

15 936

15 936

8 333

13 710

121 530

5 394

3 949

16 536

28 000

8 000

9 208

16118

5 607

5 607

5 581

5 690

0
32 536

33 900

n ooo

11 195

18618

21 543

21543

13 914

19 400

209 030

15 394

9210

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
IK321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K322)
Kommunikációs szolgáltatások i K32)
Közüzemi díjak IK331)
Vásárolt élelmezés íK332i
Bérleti és lízinsidíjak (>=38) (K333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
IK334)
Közvetített szoláltatások i K33 5)

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi
eredeti

2021. évi
módosított

2021. várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti

13 858

20 000

2 100

2 100

877

3 937

22 100
30 000

13 431
15 377

15 958
14 150

12 554

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

9 118

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított

57 080

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT

2022. évi tervezett
előirányzat
52 014

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

153 000

95 036

14 900

8 000

3 199

8 437

3 450

3 450

2 699

3 424

71 980
39 000

161 000
30 000

98 235
16 867

14 670
16 177

22 670
16 177

16 481
14 864

14 913
16184

1 217

1217

1257

1363

12 282

16 282

10 442

12 999

136 342

900

88 900

45 870

13 055
44 252
0
430

2 500

2 500

358

60 451
20 000
900
1 500

168 000

135 000

78 485

111811

75 000

40 000

6 722

21 335

5 000

6 000

2 940

6 000

20

412

9

50

11 220

19 220

13 781

11489

ebből: államháztartáson belül (K335)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K336)
Egyéb szol juttatások ÍK337)

129 992

129 992

75 816

81 474

37 650

75 000

45 906

48 944

150 354

149 054

144 767

614 781

1011 132

575 660

1 028 112

81000

61 325

38 845

66 860

15 846

15 846

20 641

ebből: biztosítási dliák (K337)

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
Egyéb dologi kiadások {K355 \
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K3SI
Dologi kiadások (KJ)
Társadalombiztosítási ellátások (K41)
Családi támogatások (K42)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

932 823
298
16 805

1 401 024
450
18 000

794 147
0
12 898

1272 078
0
0

235 170
20
1 200

209 237
30
3 500

108 707
39
3 379

159 589
50
1 000

195 876
200

198576
200

191971
142

185 221
200

17103

18 450

12 898

0

1220

3 530

3418

1050

200

200

142

200

64 438

20 841

23 841

18 592

20 750

1 724

1 724

1 271

1917

251 265

384 980

196 845

341 683

92 000

104 239

53 583

400 000
50 000

650 000

546 740

500 000

135

9 000

4 722

422 000

150000

56 761

K3

40 000^

%

0

0

0

2

14 948

20 778

38 000

5 000

3 171

0
6 600

1 180 026

1 224 980

758 629

862 461

130 135

118 239

61478

71038

22 565

25 565

19 863

22 667

2 354 940

2 681 948

1 588 315

2180129

472 405

503 006

283 033

310 746

254 854

268 554

242 372

242 401

5 000

0

0

0

0

0

9 400

0

0

0

0

0

183 500

199 000

142 717

186 500

0

0

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

3 801

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],
(K48)

92117

ebből: egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§
(1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

18 333

1191

Szolgáltatási kiadások iK33)
Kiküldetések kiadásai IK341)
Reklám- és uromuandakiadások (K342)
Kiküldetések, reklám- és
propa^andakiadások (K34)
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K3511
Fizetendő általános forjialmi adó iK3521
Kamatkiadások (K353|i

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYTAT

2021. évi
eredeti

2021. évi
módosított

2021. várható
teljesítés

ebből: önkormányzat által saját
hatáskörben (nem szociális és
gyermekvédelmi előírások alapján) adott
más ellátás (K48)

Ellátottak pénzbeli juttatásai i;K4)
Nemzetközi kötelezettségek i K50U

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti

2021.évi
módosított

2021. évi
várható
teljesítés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT

2022. évi tervezett
előirányzat

2021.évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

46800

K4

197 900

199 000

142 717

186 500

10 000

0

949

10 000

410 740

410 740

410 740

412 078

0

0

ebből: Európai Unió (KSOJi

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései (K5022 I
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
Elvonások és befizetések (K502 I
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre (K506)

I 000
421 740
110 000

0
410 740
188 000

ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506i
ebből: társulások és költségvetési szerveik
íK506t
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költsé'pi t'tési szerveik iK506l

Kamattámogatások (K510)
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak lK511)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kivülre IK5121
ebből: egyházi jogi szeméh ek (K512)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
<K512)
ebből: egvéb civil szervezetek (K512)
ebből: háztartások (K512)
ebből: pénzűgvi vállalkozások (K512}
ebből: állami többségi tulajdonú nem
pénzügyi vállalkozások (K512)

Tartalékok íK513l
ebből: általános tartalék (K5}$\
ebből: céltartalék (K5131

422 078

0

0

97 725

0

0

107296

50 000

7 038

26 725

0

16000
4 046

5 000

0

4 133

3 222

391 000

494 153

391 352

830 857

6 000

9000

6079

10 000

212 000

314153

42 750

609 212

90 000
38 000
10 000

98 000
38 000

60 300
4 352

111 270
97375

17 000

17000

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú
nem pénzügyi vállalkozások (K512)
ebből: egyéb vállalkozások (K512)
ebből: kormányok és nemzetközi
szervezetek (K512)
ebből: egyéb külföldiek (K512)

411 688
118 380

4 500

0

0

0

0

270 304
12 000

6000

1 970 380
385 780
/ 584 600

12 000

7 567

3 000

6 000

1 194 803

0

1 465 754
140 000
1 325 754

3. tájékoztató tábla
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Rovat megnevezése
Egyéb működési célú kiadások (K5)
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése
(Kft!)
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
Ü<tól
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése {K631
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése lK64^
Részesedések beszerzése (K6S \
Meglévő részesedések növeléséhez
kaiicsolódó kiadások ;K66>

K5
Kl-5

2021. évi
eredeti

2021.évi
módosított

2 893 120

2021.évi
eredeti

2021. évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított

2022. évi tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021.évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

924 643

2 820 914

0

23 764

24 010

0

2 839 885

5 423 632

1366 280

1 533 574

1 163 380

1 439 500

0

62 615

20 170

9 843

60 000

0

22 205

270 000

610 421

553 133

379 577

1964

0

6 000

26 000

19 498

12 598

6 000

6 000

13 772

5 000

701

701

5 373

4 000

94 842

27 373

149 975

16 000

24 697

15 274

20 512

63337

63 550

59 227

1000

13 000

13 000

75 600
K6

123 057

355 600
0

0

999 095

1 110 113

974 604

1 168 401

280
788

0

929 935
68 210
15 742

34 147

149 041

22 140

8 818

7 794

12 883

17 293

17492

17 516

270

667 320
41 016

701 034
464 882
0

104 140
46 000

41 479
46 000

36 839
27 084

60 600
10 000
10 000

81 331
351 926

82 531
357 438

82 396
355 474

1 270

6 575

Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K74)

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre (K81)

2022. évi
tervezett
előirányzat

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT

2 291 829
5 509 184

5 815 061

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

Felújítások (K7)

2021. várható
teljesítés

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

0

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (Ivót
Ingatlanok felújítása (K71)
Informatikai eszközök felúirtása i;K72;i

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

0

11 544
K7

0

102 071

41 016

5 000

866

125 520

12 420

12 420

7 313

6 750

95 021

96 743

95 746

590 402

58 420

58 420

34 397

31 750

446 947

455 047

451 220

0

0

0

0

0

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi
eredet!

2021. évi
módosított

2021. várható
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre (=207+,..+216)
<K82)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre (=218+...+227)

BUDAPEST FŐVÁROS I. KERÜLET
BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2022.évi
tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti

2021.évi
várható
teljesítés

2021. évi
módosított

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA FT

2022. évi tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. év! tervezett
előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88 746

19 792

0

0

0

0

0

88 746

19 792

0
1 528 840

0
1 633473

0
1 234 617

0
1 531 850
0

írni

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre (=229+...+23$)
íKMi
ebből: helyi önkormányzatok és
költsé.>yetési szerveik (K84i

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre (>=240) (K85)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre iK86l
Lakástámogatás (K87)
Felhalmozási célú támogatások az
Európai Uniónak |K88)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre 1K89)

19 000

118 #00

249 304
304

ebből: ezvházi joai személyek K89ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K89)
ebből: egyéb civil szervezetek iK89i
ebből: háztartások IK89)
ebből: vémiigvi vállalkozások (K89)

Egyéb felhalmozási célú kiadások iK8r
Költségvetési kiadások <K1-K8>
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
A llamháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása <K913)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914ii
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása (K915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése (K916li

19 000

K8
Kl-8

8 000

8000

10 000
100 000

10 000
225 000

137 000
6 307 661
2 500 000

268 304
6 809 495
0

88 746
3 636 967

219 792
6 934 860
0

22 000

372 000

538 009

51376

6216 116

5 321 830

5 321 830

4 601 631

2 656 402

2 500 000

1 100 000

ebből: óvadéki bankbetét

1527 373

1 647 691

1 508 220

0
1 169 671
0

40000

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai íK919 )
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
Finanszírozási kiadások (K9)
KIADÁSOK

K9

8 738 116
8 738 116

8 350 232
8 350 232

8 359 839
8 359 839

0
5 753 007
5 753 007

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

15 045 777

15 159 727

11 996 807

12 687 867

1 528 840

1 633 473

1 234 617

1 531 850

1 527 373

1647 691

1 508 220

1 169 671

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(KI 101)
Normatív jutalmak (KI 1021
Céljuttatás, projekt prémium (KI 103)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszolgálat {KI 104)
Végkielédtés (K1105)
Jubileumi tutalom i KI 106
Béren kívüli juttatások (KI 1071
Ruházati költsé tiiérítés (KI 108)
Közlekedési költségtérítés (KI 109)
Ecvéb költséüíérítések (KI 110)
Lakhatási támogatások (KI 111)
Szociális támouatások KI 112 j
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(KI113)

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

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021.évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

BUDAPEST L KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021.évi várható
teljesítés

egyesített bölcsőde

2022.évi
tervezett
előirányzat

2021. évi eredeti
előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022.évi
tervezett
előirányzat

332 467

326 467

301 361

430 024

465 675

465 283

417 237

529 857

224 186

221 986

205 020

277 569

55 632
6 200

55 632
6 570

50 736
5 377

35 933
3 931

77162
2 000

77 162
2 000

77156
2 776

44 251
2 000

36 334
2 000

36 334
2 200

34 650
1 020

22 725
2 000

8 600

14 944

11 576

14 458

3 000

3 392

1218

0

100

2 100

2 787

3 300

850
827
562
189
636

2 850
13 827
5 562
2 189
636

2 220
13 431
5 613
102
630

500

500

0

0
933
24 261
0
4 000
1 116
0
558

500

500

500

0
6 672
29 283
0
3 746
1 956
0
500

300

300

300

5 874
13 826
5 562
2 249
786
0
300

3 500

3 400

4215

6 500

7 000

7 000

8 977

0

2 000

2 000

2 485

0

434173

434 073

398 447

521 714

598 195

598195

548 453

618265

289 984

289 984

268 257

334191

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (KI 22)

22 800

22 800

19 881

23 950

3600

3 600

3 456

3 600

1440

1440

1 441

3 384

Egyéb külső személyi juttatások (K123)
Külső személyi juttatások K12i

2 500
25 300

2 600
25 400

3 308
23 189

2 140
26 090

2 000
5 600

2 000
5 600

1479
4 935

3 000
6 600

700
2 140

700
2 140

345
1785

1 000
4 384

624 865

292 124

292 124

270 042

338 575

49 156

49 156

22 957

22 243

20 870

3 261
1056

3 261
1 056

3 387
925

8 894
29 609

8 894
29 609

9 223
27 748

2 975
1 380

2 975
1 380

2 344
1 273

o'

2
13
5
2

ebből:biztosítási díiak (KI 1131

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
SÍÉIÜL

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

Személyi juttatások (KI)

KI

459473

459473

421 637

547 804

603 795

603 795

553 388

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó |K2)

K2

77 035

77 035

70 593

78 804

102 086

102 086

94 523

92 927

45 855

49 500

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

59 813

<57 604

80 912

80 843

39 676

43 889

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

6 452

7200

7908

10170

3851

4 770

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2i
ebből: táppénz hozzájárulás \K2t
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő másjárulékjellegű kötelezettségek
<K2)
ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó (K2)

613

1 279

253

3 716

4 000

4 424

1914

2 076

841

600

720

354

500

5 000

5 000

5 130

5 000

1 300

2 300

3 645

1 800

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

34 111

37 933

32 314

39 320

9 808

9 808

18 581

11808

22 481

43 068

21490

22 481

Árubeszerzés (K313)
Készletbeszerzés (K3I)

34 711

38 653

32 668

39 820

14 808

14 808

23 712

16 808

23 781

45 368

25 135

24 281

Szakmai anvanok beszerzése (K311 f

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
íK.ULl_______
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
lK322>
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Közüzemi díjak (K3311
Vásárolt élelmezés í K3321
Bérleti és lízing díjak (>-38! (K333 i
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334>
Közvetített szolgáltatások (K335)

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

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

8 727

2021.évi
várható
teljesítés

9 126

2022. évi tervezett
előirányzat

9 057

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

25 190

2021.évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

1 700

2021. évi várható
teljesítés

2 174

1 107

2022.évi
tervezett
előirányzat

2021. évi eredeti
előirányzat

1 700

1200

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

1200

2022. évi
tervezett
előirányzat
809

1 200

2 910

2 910

2 354

2 400

1 300

1 300

936

1 300

600

600

510

600

11637
28 160
119 882
9 498

12 036
54 257
125 802
8 975

11410
40 605
106 165
5 025

27 590
44 800
174 130
6 051

3 000
16 000
70 000
900

3 474
21 000
106 020
1 900

2 043
18 042
53 934
930

3 000
18 000
'53 820
900

1 800
7 000

1 800
9 500

1 319
6 702

635

2 635

663

1 800
7 000
0
735

537 200

637 261

584 291

926 914

8 144

31 880

16 783

8 144

4 915

6 015

7 968

4915

82 000

82 131

61 543

93 840

5 000

5 000

4 170

4 837

ebből: államháztartáson belül (K3351

0

2126

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K.336)
Egyéb szoláltatások (K3371

121 989

125 061

73 719

196 318

8 000

13 000

5 670

8 000

1 600

2 500

1239

2 000

322 894

363 013

394 576

315 002

12 738

35 486

22 672

13 581

5 957

5 957

6 670

7 997

1 221 623
0

1 396 500
0

1 265 923
113

1 757 055

120 782

214 286

122 202

107 282

20 107

26 607

23 243

22 647

0

0

113

0

329 839

377 445

273 450

492 607

37 133

62 507

34 495

34 029

12 737

20 320

10 955

12 981

80 000
0

80 000
1

0
159

90 000
0

0

0

782

1 800
0

100

100

0

1 104
0

100

100

30

100

50

50

31

50

ebből: biztosítási díjak (K337)

Szolgáltatási kiadások iK33,l
Kiküldetések kiadásai (K341)
Reklám- és propajiandakiadások |K342
Kiküldetések, reklám- és
pronauandakiadások (K34)
Működési célú előzetesen felszámított
általános for galmi adó IK351 í
Fizetendő általános forgalmi adó i K352 >
Kamatkiadások (K353)
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
Egyéb dologi kiadások tK355)
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35)
Dologi kiadások (K3)
Társadalombiztosítási ellátások (K4I)
Családi támogatások (K42)

K3

0

0

0

0

7 500

7 797

4 8%

14 000

0

0

0

0

417 339

465 243

278 504

596 607

37 233

62 607

35 307

35 929

12 887

20470

10 985

14 135

/ 685 310

1 912 432

1 588 619

2 421 072

175 823

295175

183 264

163 019

58 575

94 245

60682

62 863

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

0

0

E;péb nem intézményi ellátások íK48>

0

0

0

ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],
tK48)
ebből: egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§
(1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

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

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

ebből: önkormányzat által saját
gyermekvédelmi előírások alapján) adott
más ellátás (K48)

Ellátottak pénzbeli juttatásai iK4 j
i' iemzetközi kötelezettséfick (K501)

K4

0

<1

0

ebből: Európai Unió (K501)
A helyi önkormányzatok előző évi

elszámolásából szánnazó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései (K5022
Euvéb elvonásoS.. befizetések í K5023)
Elvonások és befizetések ÍK502 \
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre IK506)

0

0

0

0

0

0

mi

0

0

0

600

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek
<K506)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik iK506l
ebből: társulások és költség’etési szerveik
(K506f
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költség etési szerveik (K5061

Kamattámo gatások (K510>
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak [K511)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre (K512)
ebből: egiházi io& személyek (K5121
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K512)
ebből: egyéb civil szervezetek 1K5J2)
ebből: háztartások <K5}2>
ebből: pénzügyi vállalkozások tK5121
ebből: állami többségi tulajdonú nem
pénzüz' -i vállalkozások (K512)
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú
nem pénzügyi vállalkozások (K512)
ebből: eg éb vállalkozások iK512l
ebből: kormányok és nemzetközi
szervezetek (Kő 12}
ebből: egyéb külföldiek (Kő 12}

Tartalékok«K513J
ebből: általános tartalék (Kő 13)
ebből: céltartalék (Kő13}

0

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése
Egyéb működési célú kiadások |K5i
M1 KÖDESI CÉLÚ KIADÁSOK
Immateríális javak beszerzése, létesítése
Üí«i
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
(K62)
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64)
Részesedések beszerzése (K65)
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások fK66!

K5
Kl-5

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (K6)
Ingatlanok felújítása (K7Í)
Informatikai eszközök felújítása (K72)

K6

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

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi tervezett
előirányzat

Felújítások (K7)
Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre (K81)

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021.évi várható
teljesítés

2021. évi eredeti
előirányzat

600
2 449 540

0

0

2 080 849

3 047 680

2 409

2 409

1138

3 823

0

n

o

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

1 001 056

831175

880 811

2022. évi
tervezett
előirányzat
Ö

0

881 704

399 855

435 525

376 579

450 938

0
0

1370

1 370

1579

2 617

1 543

1 543

1386

1000

1984

1 984

1365

591

47639

47 639

29139

165 225

7 780

7 780

7065

7 768

4 210

4 210

3 651

5 647

0

0

0

0

0

0

13 884

13 884

8 601

46350

2 518

2 518

2 244

2 366

1 672

1672

1 339

1721

65 302
482 830

65 302
792 736

40 457
129 5««

218 015
425 768
0

11841
11847

11 841
11847

10 695
11364

11 134
19 294
u

7 866
6 614

7 866
6 614

6 354
6 374

7 959
37 638
0

0

K7

2022. évi
tervezett
előirányzat

0
1 221 $1$

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)
Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó |K741

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

0

0

129 995

214 039

34 967

114 957

3198

3198

3 068

5 206

1786

1786

1721

10162

612 825

1 006 775

164 473

540 725

15 045

15 045

14 432

24 500

8 400

8 400

8 095

47 800

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

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

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre (=207+...+216)
(K82)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre (=218+.,,+227)
(K831
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre (=229+...+238)
IK84I
.

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

BRUNKSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

2022. évi tervezett
előirányzat

2021. évi
eredeti
előirányzat

2021.évi
módosított
előirányzat

2021. évi várható
teljesítés

2022.évi
tervezett
előirányzat

2021. évi eredeti
előirányzat

2021. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

2022.évi
tervezett
előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és'
költségvetési szerveik iK84>

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre (>=240) (K85)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre l K86)
Lakástámogatás (K87)
Felhalmozási célú támogatások az
Európai Uniónak (K88)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre i:K89:i
ebből: egy házi iogi szeméhrk (K89s
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K89)
ebből: egvéb civil szervezetek (K89)
ebből: háztartások {K89\
ebből: pénzügyi vállalkozások \K89)

F.snéb felhalmozási célú kiadások iK8>
Költségvetési kiadások (Kl-KS i
Belföldi értékpapírok kiadásai íK912 J
Mlamháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása <K913j
Mlamháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése <K914}
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása iK915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése iK916 |i

K8
Kl-8

1)

2 899 945

0
3 521 617

0
2 285 779

0

»

3 806420
0

908 590

1 027 942

856 302

916 445
0

416 121

451 791

391 029

0
506 697
0

119 951

ebből: óvadéki bankbetét

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai tK919)
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
Finanszírozási kiadások (K9)
MADÁSOK

0

0
0
0

0

K9

0
2 899 945

3 521 617

2 285 779

3 806 420

908 590

1 027 942

856 302

916 445

0
0
0
416 121

451 791

391 029

506 697

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(KllOU
Nonnatív iutalmak (KI 102)
Céljuttatás, pcoiekrprémium (KI 1031
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési dij,
túlóra, túlszolcálat (KI 104)
Véekielénités íK.1105)
Jubileumi jutalom i KI 1061
Béren kívüli Juttatások [Ki 107)
Ruházati költsé utérítés (KUOS j
Közlekedési költségtérítés (KI 109)
Egyéb költsé térítések (KI 110)
Lakhatási támogatások (KI 111 >
Szociális támogatások (KI 1121
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(K1113)

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓI -ÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2021. évi
2021. évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat

2021. évi
várható
teljesités

ÖNKORMÁN HIVATAL és
INTÉZMÉNYE
YZAT
ÖSSZESEN
K ÖSSZESEN

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2021. évi
2022.évi
2021.évi
eredeti
tervezett
módosított
előirányz
előirányzat
előirányzat
at

2021. évi
várható
tejesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

234 155

234 076

221 019

270 273

24 027

23 027

19 437

32 886

3 119 827

3 119 827

38 569
8 500

38 569
8 500

38 528
5 013

23 977
8 497

4 166
2 500

4166
2 500

3 238
960

2 648
1 000

160 534
37 428

160 534
37 428

0

0

650

699

2 360

21 118

21 118

0
0
2 087
0
262
196
0
0

0
22 300
126 190
6 062
33 103
10 946
0
3 648

0
22 300
126 190
6 062
33 103
10 946
0
3 648

0

72 740

72 740

290

290

290

0
2 680
14 869
0
2 346
932
0
290

3 500

4 500

2 883

0

2 235
14 609

2 235
14 609

1 903
13 968

2 037
672

2 037
672

29
663

2 087

2 087

1 397

147
96

147
96

163
63

250

600

482

ebből-.biztosítási díiak (Kill3 J

Foglalkoztatottak személyi juttatásai
ÜÜU

2022. évi eredeti
előirányzat

304567

SOS 48S

284 295

323 864

33273

33273

26 439

41439

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

0

0

3 613 895

3 613 895

147 263

0

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (K122)

3 865

3 865

2 930

4 675

2 500

2 500

973

3 200

84 459

57 909

Egyéb külső személyi Juttatások (K123)
Külső személyi futtatások (KI2)

1 500
5 365

1 500
5 365

441
3371

2 038
6713

500
3 000

500
3 000

113
1086

600
3 800

45 944
277 666

14 378
72 287

310 853

287 666

33» 577

36 273

36 273

27 525

45 239

3 891 562

3 686 182

5 686

5 686

Személyi juttatások (KI)

KI

309 932

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

52 249

52 321

49 363

50 466

4 373

6 206

564 245

533 535

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

45 815

42 241

42 800

3 872

5 803

338 575

474 345

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

4 058

4272

5 130

272

42 062

41616

230

0
1 500

0
1 500

4 180

4 180

ebből: exészséxitgvi hozzájárulás (K2)
ebből: táppénz hozzájárulás (K2i
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban
terhelő másjárulékjellegű kötelezettségek
(K2i
ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó <K2i

Szakmai anyagok beszerzése (K3111
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)
Árubeszerzés ÍK313)
Készletbeszerzés (K3Í)

679
32

2 416

2 171

2 536

403

11 894

11894

2 194

2 174

418

1994

750

1 750

457

750

42 254

26 254

10315

10 335

8 054

9 363

2 500

3 500

1 657

2 660

123 976

107 440

3 410

0
166 230

0
133 694

12 509

12 509

8 472

11 357

3 250

5 250

2 114

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K322)
Kommunikációs szolgáltatások (K32)
Közüzemi díjak <K331l
Vásárolt élelmezés (K332 )
Bérleti és lízing díjak i|>=38) (K333 i
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
[K334)
Közvetített szolga Itatások í K335)

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉ n SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2021. évi
2021. évi
módosított
eredeti
előirányzat előirányzat
2 800

2 860

2021. évi
2022.évi
2021. évi
eredeti
tervezett
módosított
előirányz
előirányzat
előirányzat
at

2021. évi
várható
teljesítés

ÖNKORMÁN HIVATAL és
INTÉZMÉNYE
YZAT
ÖSSZESEN
K ÖSSZESEN

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022.évi
eredeti
előirányzat

2 587

3 549

240

240

123

240

104 500

183

300

23 693

19 756

305
1257

128 193
158 555
259 973
14 333

115 138
114 303
259 973
13 903

3 350

3 350

1 315

3 295

300

300

6210
5 100
52 884
3 064

3 902
4 925
38 368
2 203

6 844
5319
31 123
3 054

540
2 000

540
3 000

300

300

87

540
3 000
0
300

4 618

7 008

3 860

4 508

4 500

8 339

5 948

1 600

1 092 226

980 415

0

30

30

0

0

104 727
0

98 727
0

5 272

7 905

3 449

7 594

1 250

1 250

144

1250

481 922

400 448

11274

11 091

3 822

7 707

3 400

5 400

2 615

4 286

11480

18 319

10 051

10 436

1 461 878
0
3 573 613
250
1 000

433 766
0
2 301 535
250
000

0

1250

1250

ebből: biztosítási dijak (K337)

295

Szolgáltatási kiadások (K33)
Kiküldetések kiadásai i K341)
Reklám- és prnmgandakiadások (K342)
Kiküldetések, reklám- és
pronagandakiadások (KJ4)
Működési célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó IK351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K352j
Kamatkiadások (K353)

76419
30
100

87 052
30
100

56 627

59 305

130

130

0

n

25 193

28 069

16 806

20 671

4 101

3 687
0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)
Egvéb dologi kiadások (K35S)
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások íK35)
Dologi kiadások (K3)
Társadalombiztosítási ellátások !K41)
Családi támogatások (K42)

K3

95 382

6150
5 000
47 191
3 064

ebből: államháztartáson belül (K335)

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K336)
Egyéb szolgáltatások (K337 J

2022. évi eredeti
előirányzat

0

o

0

0

150

161

80

150

100

1

6 483

2 986

3 837

990 995

649 313

5

5

0
0

598 508
0

98 508
0

100

0

0

0

100

41 778

21000

25 343

28 230

16 887

24 508

4 201

6 588

2 991

3 937

1631 282

768 821

120 551

134131

85 888

m au

19471

30 697

15462

18323

5 500 567
0
0

3 320 438
0
0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

0

0

Eg^éb nem intézményi ellátások (K48)

0

0

0

186 500

0

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)

0

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],
(K48i

0

0

ebből: egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§
(J) bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0

0

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2021. évi
2021.évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat

2021.évi
várható
teljesítés

ÖNKORMÁN HIVATAL és
INTÉZMÉNYE
YZAT
K ÖSSZESEN
ÖSSZESEN

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2021. évi
2022.évi
2021. évi
eredeti
tervezett
módosított
előirányz
előirányzat
előirányzat
at

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti
előirányzat

ebből: önkormányzat által saját
gyermekvédelmi előírások alapján) adott
más ellátás (K48)

Ellátottak pénzbeli futtatásai {K4)
Nemzetközi kötelezettségek (K501)

K4

0

0

ebből: Európai Unió (K501 ■

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései iK5022l
Egyéb elvonások, befizetések ÍK5023)
Elvonások és befizetések (K502 j
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre |K5061

0
0
0

10 000

0

412 078

0
0
0

0

0

0

97 725

0

50 000

0

26 725

0

16 000

0

0

(1

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú
nem pénzügyi vállalkozások (K512)
ebből: egyéb vállalkozások (K5121
ebből: kormányok és nemzetközi
szervezetek iK512)
ebből: egyéb külföldiek (K512I
ebből: általános tartalék (K513)
ebből: céltartalék (K5131

IHÓ 500
0
0

0

ebből: egyházi iogi személvek 1X5121
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
<K512)
ebből: egyéb civil szervezetek ik512.
ebből: háztartások ‘K512)
ebből: pénzügyi vállalkozások tK512)
ebből: állami többségi tulajdonú nem
pénzűim vállalkozások iK512>

Tartalékok iK513)

0

ú
422 078

ebből: központi költségvetési szervek
iK506/
ebből: helyi önkormányzatok és
költsék etési szerveik (K506)
ebből: társulások és költségvetési szerveik
<K506>
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költsé’svetési szerveik (K506>

Kamattámogatások (K510}
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak (K511)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre (K512 )

0

0

0

5 000

0

4 500

0

íl

0

830 857

0

10 000

0

609 212

0

111 270
97 375
0

0
0
0

0

0

0

0

3 000

0

M

0

0
1 465 754
140 000
1 325 754

0
0
0
0

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése
Egyéb működési célú kiadások |K5)
MŰKÖDÉSI CELÜ KIADÁSOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése
LK61]
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)
(K62)
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése ( K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K641
Részesedések beszerzése (K65)
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások

K5
Kl-5

2021. évi
2021. évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

497 305

422 916

3 397

Kó

483 057

134

134

1870

3 263

2 981

2 089

K7

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

1 151

2022. évi eredeti
előirányzat

72 656

47 361

69 768

2 820 914
12 963 787

0
7 540 155

0

101

n

35 870

26 028

0

379 577

0

197

0

23 676

II 078

1 281

0

61 430

1590

353 806

203 831

0

0

0

0

0

0

0

0

1951

918

918

861

1068

311

527

426

429

214129

65 088

4 315
3 000

4 315
21 000

3 975
3 995

5 027
5 969
0

1462
2 519

2 478
2 047

2 004
2 047

2 019
18 321
0

1 007 058
981 872
10 000

306 024
516 990
10 000

0

5 000

5 000

0

Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó <K74|

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre (K81)

2021.évi
várható
teljesítés

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

Felújítások (K7)

2021. évi
2022. évi
2021. évi
eredeti
tervezett
módosított
előirányz
előirányzat
előirányzat
at
0

482 732

ÖNKORMÁN HIVATAL és
INTÉZMÉNYE
YZAT
ÖSSZESEN
K ÖSSZESEN

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

1)

Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
Beruházások (Kő)
Ingatlanok felújítása {K7D
Informatikai eszközök felújítása {K72)

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

810

5 670

1 079

1611

681

553

553

4 947

269 153

143 633

3 810

26 670

5 074

7 580

3 200

2 600

2 600

23 268

1 266 025

675 623

i)

0

Kiemelt előirányzat

3. tájékoztató tábla

Rovat megnevezése

BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI
KÖZPONT

2021.évi
2021.évi
eredeti
módosított
előirányzat előirányzat

2021. évi
várható
teljesítés

Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre (=207+...+216)
tK82)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre (=218+...+227)
{K83)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre (=229+...+238)
IK84I
.

ÖNKORMÁN HIVATAL is
INTÉZMÉNYE
YZAT
ÖSSZESEN
K ÖSSZESEN

CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS
SZABADIDŐKÖZPONT

2021. évi
2022. évi
2021. évi
eredeti
tervezett
módosított
előirányz
előirányzat
előirányzat
at

2021. évi
várható
teljesítés

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022.évi
eredeti
előirányzat

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és
költséínetési szerveik iK84i

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre (>=240) (K85)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Lakástámogatás (K87)
Felhalmozási célú támogatások az
Európai Uniónak (K88)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre (K89)

1

0

0

0

ebből: emházi fogj személvek tK89)
ebből: nonprofit gazdasági társaságok
(K89)
ebből: egpt'b civil szervezetek (K891
ebből: háztartások sK89)
ebből: pénzügvi vállalkozások iK89)

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
Költségvetési kiadások (K1-K8)

K8
Kl-8

490 857

528 290

431 965

Belföldi értékpapírok kiadásai l K9121
Államháztartáson belüli megelőlegezések
folyósítása ^K913}
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése fK914í
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása t K915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése |K916)

0
495 664

66 092

77 734

51 965

0

0
95 055
0

2022. évi eredeti
előirányzat

0

0

o

200 000

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 792

0

0

0

0

0

0

0

19 792
0
219 792
15 456 662
0

0
0
0
8 521 802

0

0

0

51 376

0

4 601 631

0

1 100 000

0

0
0

0
5 753 007
5 753 007

0
0

95 055

21 209 669

8 521 802

ebből: óvadéki bankbetét
Tulaídonosi kölcsönök kiadásai < K919l

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
Finanszírozási kiadások (K9)
KIADÁSOK

0
0
0

K9
490 857

528 290

431 965

495 664

0

66 092

77 734

51 965

0

4.

tájékoztató tábla

Közvetett támogatások

Adatok e Ft-ban
Sorszám
1.
2.
3.

Kedvezmény
összege

Jogcím
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének
méltányossági alapon történő elengedése
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz
nyújtott kölcsönök elengedése
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
adónemenként
Építményadó
Telekadó
Idegenforgalmi adó
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
Késedelmi pótlék
Bírság

4.

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó
bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

5.

Egyéb
nyújtott
kedvezmény
elengedésének összege

vagy

kölcsön

400

400
25
400

5. tájékoztató tábla

Előirányzat felhasználási ütemterv
2022. év
megnevezés

január

február

március

április

május

június

Adatok e Ft-ban
július

augusztus

szeptember

oktőbe r

november

december

Összesen

Kiadások
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi kiadások

320 000

320 000

320 000

325 000

325 000

325 000

335 561

325 000

325 000

325 000

325 000

321 000

45 242

45 240

45 240

45 240

45 740

55 000

45 240

45 240

45 240

45 240

45 775

55 808

564 245

450 000

450 0Ó0

450 000

450 000

500 569

5 500 569

450 000

450 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 542

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 540

15 558

186 500

Egyéb működési célú kiadások

50 554

56 000

156 000

339 674

356 000

300 000

156 000

156 000

600 000

156 000

332 686

156 000

2 820 914

887 338

886 780

986 780

1 175454

1 192 280

1 195 540

1 002 341

991 780

1 435 780

991 780

1 169 001

1048935

12 963 789

Működési kiadás összesen:
Beruházások

450 000

.

15 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

500 000

450 000

500 000

100 709

250 000

323 1 99

165 000

256 349

7 824

1 007 058
450 000

220 000

19 791

200 000

Felhalmozási kiadások összesen:

Kiadások összesen:

450 000

150 000

Felújítások

Finanszírozási kiadások összesen:

450 000

3 891 561

750 000

200 000

1266023
219791

323 199

7 824

120 500

256 349

450 000

1 100 000

1 151 376

1 556280

1 248 129

1 619 001

2 368 935

16 608 038

220 000

2 492 872

17 376

17 000

17 000

904 714

1 068 780

1 203 780

1 175 454

1942 280

1195 540

1 325 540

999 604

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

195 617

192 000

2 307 617

20 000

1 455164

10 000

10 000

10 000

5 000

5 000

1 450 000

10000

6 315

10 000

2 991 479

100 000

150 000

450 000

350 000

350 000

500 000

250 000

250 000

368 288

100 000

100 000

100 000

3 068 288

292 000

362 000

2 097164

552 000

552 000

702 000

447 000

447 000

2 010 288

302 000

301 932

302 000

8 367 384

300 000

550 000

300 000

1 350 000

Bevételek
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről
Közhatalmi bevételek
Működési bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Folyó bevételek összesen
Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

87 464

Felhalmozási bevételek

87 464

100 000

100 000

100 000

109 000

387464

550 000

300 000

1 448 464

602 000

16 608 038

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9 000

Felhalmozási bevételek összesen:

9000

Finanszírozási bevételek összesen:

6 660 000

Bevételek összesen:

6 952 000

362 000

2 097 1 64

552 000

686 190

702 000

547 000

447 000

2 119 288

689 464

851 932

Egyenleg

6 047 286

5 340 506

6233 890

5 610 436

4 354 346

3 860806

3 082 266

2 529 662

3 092 670

2 534 005

1 766 936

134190

6 794 190

6. tájékoztató tábla

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok

Adatok forintban
Sor
szám

Megnevezés

1.

Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)

-

2.

Beruházások feladatonként

-

3.

Felújítások célonként

Döntés

Kötelezettségvállal
ás időtartama

2021. év végéig
teljesített

ÖSSZESEN:

i

Kötelezettségek a kővetkező években
2022.

2023.

2024.

Még fcnálló
kötelezettség

Összes vállalt
kötelezettség

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-ei ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-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
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Jegyzői Iroda
dr. Németh Mónika jegyző

dr. Németh Mónika
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Váradiné NaSzplyi Mc
polgárméé§ér

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testületi
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) értelmében a Képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatában határozza
meg működésének rendjét, ideértve azt. hogy az Mötv. 53. § (1) bekezdés b), c), d), f) és g) pontjai
alapján szervezeti és működési szabályzatában rendelkezik
*
- a képviselő-testület átruházott hatásköreinek felsorolásáról,
- a képviselő-testület üléseinek összehívásáról, vezetéséről, tanácskozási rendjéről,
- az önkormányzati képviselőkre vonatkozó magatartási szabályokról,
- az ülés rendjének fenntartásáról és az annak érdekében hozható intézkedésekről,

-

a döntéshozatali eljárásról, a szavazás módjáról, továbbá
a rendeletalkotásról és határozathozatalról.

Az elmúlt időszak tapasztalatai, a képviselő-testület működésének gördülékenyebbé tétele, a
fentiekben felsorolt területek szabályozottságának pontosítása érdekében szükségessé vált a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SzMSz)
módosítása.
Az állandó Bizottságok működése szabályozottságának növelése és működésük egyediségének
biztosítása érdekében javasolt, hogy a Bizottságok működésük szabályait saját ügyrendjükben
határozzák meg, ezt biztosítja az SzMSz 9. § (5) bekezdésének beemelése.
Az SzMSz 16. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület tavaszi és őszi ülésszakot tart, a
munkaterv szerinti ülések az adott hónap második felében kerülnek megtartásra. Indokolt
ennek lehetőségét biztosítani a június hónapban is azzal, hogy a képviselő-testület tavaszi
ülésszaka június 30-ig tartson a nyári, ülésszakon kívüli időszak előtt, annak érdekében, hogy a
képviselő-testület a szükséges döntéseket meg tudja hozni.
Az SzMSz 17. § (4) bekezdése értelmében „a képviselő-testület rendes üléseit a polgármester
csütörtöki napon hívja össze", mely megfogalmazás többféle értelmezésre ad okot, így ezen
rendelkezés nyelvtanilag történő pontosítása vált indokolttá, annak érdekében, hogy ne az ülés
összehívásának napja, hanem az ülésnap kerüljön rögzítésre.
Az SzMSz 23. § (l)-(2) bekezdései lehetőséget biztosítanak arra, hogy az előterjesztések
sürgősséggel kerüljenek benyújtásra a képviselő-testületi ülésre. A képviselők és a bizottságok
munkáját és munkájának tervezhetőségét segítheti elő - az SzMSz 20. § (4) bekezdés szerinti
módosítással - a meghívó oly módon történő megküldése, hogy azon jelzésre kerülnek azok az
előterjesztések is, amelyek a meghívó megküldésének idején nem állnak rendelkezésre, de már
előre ismert, hogy azok benyújtásra fognak kerülni a polgármester által. Ezek a napirendi
pontok feltüntetésre kerülnek a meghívóban, azonban jelölni kell, hogy azok előterjesztései
későbbi időpontban kerülnek megküldésre és tárgyalásukra a sürgősségi szabályok
figyelembevételével kerül sor.
A képviselő-testületi ülésekre szóló meghívó, az előterjesztések és annak mellékletei
elektronikus úton kerülnek megküldésre a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok részére,
a gyakorlathoz és a technikai lehetőségekhez igazodóan az SzMSz 20. § (7) bekezdése szerinti
rendelkezéseit módosítani szükséges.
A dinamikusan és gyorsan változó élethelyzetekre való hatékony reagálások érdekében van
szükség az SzMSz 23. § (4) bekezdésének módosítására.
A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a képviselő-testület
tájékoztató formájában önálló napirendi pont keretében kerül tájékoztatásra. A kialakult
gyakorlat átvezetése történik az SzMSz 26. § (1) bekezdésének és a 36. § d) pontjának a
módosításával.
A képviselő-testületi munka hatékonyságának növelése, valamint a szabályok egyszerűsítése
érdekében indokolt az ülés vezetéséhez kapcsolódóan a rendfenntartás szabályainak a
módosítása az SzMSz 29. §-ában.

Az Mötv. 53. § (1) bekezdés f) pontja értelmében a képviselő-testület a szervezeti és működési
szabályzatról szóló rendeletben rendelkezik a döntéshozatali eljárásról és a szavazás módjáról.
A fentiekre tekintettel részletesen rögzítésre kerülnek a gépi szavazás, a kézfeltartásos
szavazás, valamint a hatósági ügyben történő szavazás szabályai az SzMSz 31. § (1)
bekezdésében.
Az SzMSz 35. § (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban hivatkozott „személyi ügy" olyan
általánosan került meghatározásra a rendeletben, amely meghatározás a jogalkalmazás során
megkérdőjelezi az adott ügy titkos szavazásának szükségességét, így ezen rendelkezés
egyértelműsítése vált indokolttá.
Az Mötv. 32. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított képviselői jog érvényesítése érdekében
szükséges a rendeletalkotási kezdeményezésre vonatkozó szabályok pontosítása,
összehangolása az SzMsz 38. § (1) és (2) bekezdésben,
Az Mötv. 57. § (1) bekezdése alapján a bizottság tagjává nem önkormányzati képviselő tag is
választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein
megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. A
bizottságok nem képviselő tagjait tehát nemcsak a képviselővel azonos jogok illetik meg, hanem
azonos kötelezettségek is terhelik. Ezen kötelezettségek körébe tartozik az Mötv. 39. § (1)
bekezdésének azon rendelkezése, amely szerint a megválasztásától, majd ezt követően minden
év január 1-jétöl számított harminc napon belül vagyonnyilatkozat tételére köteles a nem
képviselő bizottsági tag is. Az Mötv.-ben erre vonatkozó speciális rendelkezés nem lévén az
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a
továbbiakban: Vnytv.) 3. § (3) bekezdése tekinthető irányadónak, amely így - generális
szabályként - a közélet tisztasága szempontjából különös jelentőséggel bíró tisztségek
betöltéséhez és feladatok ellátásához a közszférában való foglalkoztatás hiányában is előírja
a nem nyilvános vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét.
Fentiekből, valamint az Mötv. 39. §-ának speciális szabályaiból következően a bizottság
képviselő tagját a nyilvános, a nem képviselő bizottsági tagot pedig a nem nyilvános
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség terheli. Továbbá az Vnytv. 4. § d) pontja értelmében a
nem képviselő bizottsági tag nem nyilvános vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az öt ilyen
minőségben „foglalkoztató" szervnek - jelen esetben a képviselő-testületnek - a szervezeti és
működési szabályzatában is fel kell tüntetnie. A fentiek alapján, a nem képviselő bizottsági tag
nem nyilvános vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről és a vagyonnyilatkozatok kezeléséről
az SzMSz-ben rendelkezni kell, aminek megfelelően indokolttá vált az SzMSz 45./A. §-ának
beépítése.
A rendeletek közzététele és megismerhetőségének megvalósítása érdekében a technikai
feltételeknek megfelelő szabályozás vált indokolttá az SzMSz 48. § (1) és (2) bekezdésének
módosításával. A Várnegyed című önkormányzati hivatalos lap tematikája, mérete és
lapterjedelme sok esetben nem ad lehetőséget az elfogadott önkormányzati rendeletek teljes
terjedelemben történő közzétételére.
Az SzMSz 54. § (3) és (4) bekezdései, továbbá a 56. § (2) bekezdése szerinti rendelkezések a
kérdések és az interpellációk benyújtásának és ismertetésének szabályait pontosítják.
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének módosítása

következtében indokolttá vált az SzMSz 58. §-ában az együttműködési megállapodás helyett a
közigazgatási szerződés fogalmának átvezetése a jogszabályi összhang megteremtése
érdekében.
Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokkal és államháztartáson kívüli forrás
átvételével kapcsolatos hatásköri szabályokat érintő módosítások indoka, hogy hatályon kívül
helyezésre kerül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre
nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet, és új támogatási
rendelet kerül megalkotásra, mely a párhuzamos szabályozás elkerülése érdekében hatásköri
rendelkezéseket nem tartalmaz, a hatásköri szabályok az SZMSZ-ben kerülnek rögzítésre.
Az új szabályozás az államháztartáson kívüli forrás átvételével kapcsolatos hatáskört
alapítványi forrás kivételével 25 millió forint értékhatárig a Gazdasági és Jogi Bizottságra
telepíti. 25 millió forint értékhatár fölött és alapítványi forrás esetén a Képviselő-testület
jogosult döntést hozni.
A pályázati úton és pályázati rendszeren kívül nyújtható támogatásokkal kapcsolatos hatásköri
szabályok aszerint módosulnak, hogy a pályázat kiírása tárgyában történő döntéshozatal,
valamint alapítvány által benyújtott pályázat és alapítvány által benyújtott egyedi támogatási
kérelem kivételével a pályázat vagy egyedi támogatási kérelem alapján a támogatói döntés
meghozatala a támogatás tárgya függvényében a szakbizottság hatáskörébe kerül, mely
alapítványi pályázó vagy kérelmező esetén a támogatási döntés meghozatala tárgyában
javaslatot tesz a képviselő-testület részére.

Az SzMSz rögzíti, hogy a beszerzésekkel kapcsolatos előterjesztések véleményezése a
Gazdasági és Jogi Bizottság feladatkörébe tartozik. A közbeszerzésekkel kapcsolatos
feladatokat, hatásköröket és felelősségi rendet meghatározó önkormányzati szabályzat és a
SzMSz közötti összhang megteremtése érdekében a Gazdasági és Jogi Bizottság, mint az
Önkormányzat közbeszerzésekért felelős bizottsága hatásköreinek pontosítása szükséges.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (1) bekezdése
szerint a képviselő-testület köztemetésről való gondoskodási hatáskörbe tartozó feladatának
átruházása szükséges a polgármesterre az elhunyt végső nyughelyére történő elhelyezése
gyors intézkedés érdekében.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, és az Mötv. 50. § és a 42. § 2. pontja
alapján a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítási javaslat támogatására!

2. RENDELETALKOTÁSI JAVASLAT

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

3. AZ

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:
alapján

rendelet tervezete
rendelet indokolása
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a

1.

melléklet

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-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. i

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (5)
bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az állandó Bizottságok a működésük részletes szabályait a saját ügyrendjükben határozzák
meg."

2. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a rendes üléseit két ülésszakban: február 1-jétől június 30-ig, valamint
szeptember 1-jétől december 20-ig tartja"

3. §
(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület rendes ülését az írásbeli meghívónak az Önkormányzat honlapján
történő közzétételével, és a meghívottak részére elektronikus úton történő megküldéssel kell
összehívni legkésőbb az ülést megelőző hetedik napon. A meghívóhoz mellékelni kell a
benyújtott és megtárgyalandó előterjesztéseket. A meghívóra fel kell vezetni azon a meghívó
megküldésének időpontjában ismert előterjesztéseknek a címét is, amelyek megtárgyalása
szükséges a soron következő képviselő-testületi ülésen, azonban azok megküldésére későbbi
időpontban kerül sor és jelezni kell a meghívóban azon körülményt is. hogy ezen előterjesztések
sürgősségi előterjesztésként kerülnek megtárgyalásra a 23. §-nak megfelelően."

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(7) A Polgármesteri Hivatal a meghívót, az előterjesztéseket és a mellékleteiket elektronikus
úton teszi hozzáférhetővé a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok számára."

4. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A napirend elfogadása után, az első napirend tárgyalásának megnyitása előtt a
polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről és más intézkedésekről."

5. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„29. §
(1) Az ülés vezetője rendreutasítja azt, aki a Képviselő-testület tekintélyét sértő vagy valamely
személyt vagy csoportot sértő vagy illetlen kifejezést használ, vagy a tanácskozás rendjére, a
szavazás módjára vonatkozó szabályait megszegi.
(2) Az ülés vezetője a tárgytól eltérő felszólalót figyelmezteti.
(3) Az ülés vezetője a képviselőtől vagy az ülésen tanácskozási joggal jelen lévő személytől
megvonhatja a szót. ha
a) az (1) bekezdés szerinti magatartást a felszólalása során követi el, és e magatartásával a
rendreutasítás ellenére sem hagy fel.
b) a (2) bekezdés szerinti második figyelmeztetés ellenére sem tér a tárgyra.
(4) Akitől a (3) bekezdés szerint megvonták a szót, az érintett napirendi pont vitájában a
továbbiakban nem kaphat szót.
(5) Az ülés vezetője a képviselők és a jegyző kivételével az ülésterem elhagyására kötelezheti
azt a személyt, aki az (1) bekezdés szerinti magatartásával a második rendreutasítás ellenére
sem hagy fel.
(6) Az ülés vezetője legfeljebb harminc percre megszakítja az ülést, ha ott olyan rendzavarás
történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi.
(7) Ha a megszakított ülés harminc perc elteltével sem folytatható, az elnök az ülést berekeszti
és azt legkésőbb tíz napon belüli időpontra ismételten összehívja. Az Így összehívott ülést a
megzavart napirendi pont ismételt tárgyalásával kell kezdeni."

6. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A szavazás szavazógép alkalmazásával történik, akként, hogy a javaslat mellett „igen", az
ellen „nem" és a döntéstől való tartózkodás esetén a „tart." (melynek jelentése tartózkodás)
gomb lenyomását kell megtennie a képviselőknek. Az önkormányzati hatósági hatáskörben
történő szavazás esetén a szavazásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
döntésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a szavazatszámláló gép nem
működik, kézfelemeléssel először a javaslat mellett („igen"), majd ellene („nem"), s
harmadsorban a döntéstől való tartózkodásra szavaznak a képviselők. A szavazás eredményét
az ülésvezető állapítja meg."
7. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület titkos szavazást tart:
a) önkormányzati intézmény vezetőjének kinevezése, jogviszonyából történő felmentése és a
fegyelmi ügyében;
b) önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vezetőjének a jogviszony keletkezése
és megszüntetése ügyében, valamint
c) kitüntetési ügyben."

8. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 36. § d) pontja helyébe a
következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület önálló napirendként tárgyalja az alábbi indítványokat:)
,,d) beszámoló és tájékoztató, beleértve a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról
szóló tájékoztatót is."

9. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Rendelettervezetet a polgármester, a képviselő és a jegyző terjeszthet elő. A képviselő által
előterjesztett rendelettervezet esetén a 46. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak, így azt
a polgármesterhez kell a képviselőnek benyújtania, aki azt haladéktalanul továbbítja a jegyző
részére a 46. § (2) bekezdésében foglalt intézkedések megtétele végett.

(2) A polgármester és a jegyző általi rendelet elfogadására irányuló előterjesztés esetén a
jegyző gondoskodik arról, hogy a rendelettervezet megfeleljen a jogszabályszerkesztés
jogszabályban meghatározott szakmai követelményeinek."

10. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet V. Fejezete a következő 45/A.
§-sal egészül ki:
„45/A. §
(1) A nem képviselő bizottsági tag az Mötv. 39. §-ában, továbbá a jelen rendelet 45/A. §-ában
meghatározottak szerint vagyonnyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő
hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről továbbá kezdeményezi felvételét
a köztartozásmentes adózói adatbázisba.
(2) A nem képviselő bizottsági tag (a továbbiakban: érintett) a megválasztásától, majd ezt
követően minden év január 1-jétöl kezdődően számított 30 napon belül - az Mötv. 39. § (1)
bekezdése alapján - köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Az érintett saját vagyonnyilatkozatához
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint
gyermekeinek (a továbbiakban: hozzátartozók) a az Mötv. 2. számú melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatát. Az érintett megválasztásakor a vagyonnyilatkozatot a nyilatkozattétel
napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetéről, az ezt követően benyújtott
vagyonnyilatkozatot a tárgyévet megelőző év december 31. napján fennálló állapot szerinti
tartalommal kell kitölteni.
(3) A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges dokumentumok elektronikusan,
számítógéppel is kitölthető formátumban kerülnek megküldésre az érintetteknek.
(4) A vagyonnyilatkozatot az érintettnek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóknak
saját kezűleg alá kell írniuk. A vagyonnyilatkozatot az érintetteknek személyesen vagy
meghatalmazott útján kell leadniuk.
(5) A vagyonnyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt helyiségében a jegyző által
kijelölt köztisztviselő(k)nek kell leadni, amelyet az átvevő(k) igazolás kiállításával vesznek át. A
vagyonnyilatkozat leadásával egyidejűleg csatolni kell az érintett nyilatkozatát arról, hogy
saját, illetve hozzátartozói vagyonnyilatkozatát leadta. Az érintett és hozzátartozója
tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó
vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság az érintettnek visszaadja."

11. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 48. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
valósul meg. A rendeletet kereshető formátumban az önkormányzat hivatalos honlapján is
közzé kell tenni.
(2) A rendelet közvetlen, elektronikus elérhetőségéről szóló tájékoztatót - a kihirdetést követően
- az önkormányzat hivatalos lapjának a kihirdetés utáni következő számában meg kell
jelentetni."

12. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 54. § (3) és (4) bekezdései
helyébe a következő rendelkezések lépnek„(3) A képviselő-testület ülésén az ülésvezető a kérdést benyújtó képviselők nevét és a kérdés
tárgyát a napirendi pontok tárgyalása előtt ismerteti.
(4) Az Írásban benyújtott kérdését - kiegészítés és további magyarázat hozzákapcsolása nélkül
- a képviselő a napirendi pontok tárgyalását követően, a 28. § (4) bekezdésében meghatározott
időkeretben teheti fel a kérdezettnek legfeljebb kétperces felszólalásában, amelyre a kérdezett
legfeljebb kettő percben válaszol, vagy 15 napon belül írásban adja meg a választ,"

13. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Az interpellációt a képviselő az 55. § (2) bekezdésben rögzített írásbeli tartalommal - annak
külön kiegészítése és magyarázata nélkül - az ülésen háromperces időkeretben adhatja elő."

14. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 58. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„58. §
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat számára a feladatai ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint megkötött
közigazgatási szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja."

15. §
(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1.
melléklet lép.
(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2.
melléklet lép.

16. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) Önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdésében a „napon"
szövegrész helyébe a „napra" szöveg lép.

17. §
Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés b)
pontja.

18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022.

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

1. melléklete

„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.
1.10. 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 (töke + 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
alapit,
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 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))"

2. melléklet
„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 és Jogi 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 és Jogi
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 és Jogi 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. A személyi térítési díj elengedéséről a Népjóléti. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.
(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 11. § (3) bekezdés).
2.2. Az intézményvezető saját hatáskörben hozott döntései ellen az értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz lehet fordulni.
(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 13. § (2) bekezdés),
2.3. dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.3.1. személyi térítési díj elengedése,
2.3.2. adósságcsökkentési támogatás,
2.3.3. szociális kölcsön,
2.3.4. akadálymentesítési támogatás
2.3.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint
2.3.6.
kedvezményes
üdülés
részvétel
feltételei,
turnusbeosztás.
üdülési
díj
(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. § (2) bekezdése).
2.4. A szociális kölcsön szerződés megkötése mellett vehető igénybe. A szerződés megkötéséről
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt. (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 20.
§ (6) bekezdés),
2.5. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról a 15.
i (2) bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel. (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 17. § (1) bekezdés b) pont),
2.6. a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság méltányosságot gyakorolhat az alábbi
ellátások megállapításában:
2.6.1. szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás,
2.6.2. gyógyszer-támogatási segély,
2.6.3. adósságkezelési támogatás.

2.6.4. lakás-helyreállitási támogatás,
2.6.5. temetési segély,
2.6.6. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés).
2.7. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság szociális kölcsön formájában eseti
települési támogatást nyújthat, ha a kérelmező
2.7.1. elemi vagy bűncselekményből származó káresemény károsultja, és a kár vonatkozásában
biztosítással nem rendelkezik,
2.7.2. orvosi segédeszközt kíván vásárolni,
2.7.3. rendkívüli élethelyzetbe (például kórházi ellátás, súlyos betegség) került, (a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése),
2.8. A kölcsön formájában nyújtott krízistámogatás törlesztésének szüneteltetéséről, a
támogatás még vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő elengedése
iránti kérelemről a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt. (a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (8) bekezdés)
2.9. Indokolt esetben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján
önkormányzati tulajdonú lakás esetén a karbantartási munkálatokat a GAMESZ is elvégezheti.
Ebben az esetben a támogatás összege közvetlenül a GAMESZ részére kerül átutalásra, (a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 43. § (2) bekezdés),
2.10. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, kulturális, oktatási, sport és
egészségügyi intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben az Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság hagyja jóvá. (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 52. § (3)
bekezdés).
2.10.1. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék
téli- és nyári zárási tervét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
fenntartásában működő Brunszvik Teréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét.
2.10.2. Kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi
pályázatait, elfogadja a bírálati szabályzatot, elbírálja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak
odaítélésről.
2.11. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a (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 és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10)
bekezdés),
2.12. A helyi támogatásról - a fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi támogatását kivéve
- a kérelem benyújtását követő harminc napon belül a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság dönt a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és a kijelölt bizottsági tagok által
elkészített helyszíni környezettanulmány alapján. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság az elbírálás határidejét egy ízben 30 nappal meghosszabbíthatja (a fiatal házasok
első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi
önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (1)
bekezdés a) pont),
2.13. a helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell. de legfeljebb tizenöt évet lehet
biztosítani. A futamidő tekintetében a bizottság határoz, a kérelmező szociális helyzete alapján,
figyelemmel az Így kialakítható egyenlő havi törlesztő részletek nagyságára (a fiatal házasok
első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi
önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2)
bekezdés a) pont),
2.14. a Képviselő-testület a Bizottság javaslatára a helyi támogatás visszafizetését részben
vagy egészben elengedheti a pénzügyileg tartósan ellehetetlenült kérelmezőnek, illetve
családnak, ha önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás vásárlásával
összefüggő pénzintézeti hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő részleteinek a
megfizetésére (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének,
vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997.
(III. 17.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés),
2.15. A rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások visszafizetésére továbbra is a
támogatás nyújtásakor hatályban volt jogszabályok 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),
2.16. elbírálja a lakbér támogatás iránti kérelmet,
2.17. elrendeli a jogosulatlanul felvett átmeneti segély, gyógyszer-támogatási segély, születési
támogatás, beiskolázási segély, szociális tanulmányi ösztöndíj, temetési segély, továbbá a
jogosulatlanul igénybe vett természetbeni szociális ellátás visszaszolgáltatását, illetve pénzbeli
megtérítését, a megfizetésre indokolt esetben részletfizetést engedélyez,
2.18. megszünteti az önkormányzat által fenntartott intézményben fennálló jogviszonyt, ha az
intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell
elhelyezni, vagy ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, illetve ha az ellátás az igényelt
formában nem biztosítható,

2.19. dönt a külön eljárás keretében biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok megszüntetéséről, módosításáról,
2.20. dönt a személyi térítési díj összegéről, az Önkormányzat által fenntartott intézmény szociális étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás - esetében, ha a jogosult a térítési díj
összegét vitatja vagy annak csökkentését, elengedését kéri,
2.21. dönt személyi térítési díj felemeléséről, maximum az intézményi térítési díj összegéig,
2.22. dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében, ha a jogosult a térítési dij összegének
elengedését kéri,
2.23. megállapítja az adósságkezelési támogatás jogosultságát és dönt a segély mértékéről,
2.24. dönt a helyi támogatás visszafizetésének szüneteltetéséről, részbeni vagy teljes
elengedéséről, illetve a törlesztőrészlet csökkentéséről,
2.25. a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a pályázati sajáterö biztosításáról
működési, illetve fejlesztési célú pályázatok esetében, 5 millió forint felett.
2.2B. 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 aközterület-használatért felelős bizottságra ruházza át a döntési
jogkörét azegy 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. § (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 személyjogi 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. A pályázatot a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság írja ki. A pályázati kiírásnak
tartalmaznia kell a pályázaton való részvétel feltételeit és módját, valamint a pályázatok
elbírálásának szabályait. (Budavári Önkormányzat Kép viselő-testű létének a társasházak
felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 10. §
(2) bekezdés),
3.6. 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),
3.7. Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester a főépítész szakmai
javaslata figyelembevételével a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) elé 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. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés),
3.8. 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),
3.9. 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),
3.10. megállapítja a Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervét, a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásának ismeretében.
3.11. 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 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
összefüggésben:

tulajdonában

lévő

lakások

és

helyiségek

elidegenítésével

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 16/1995. (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 az állandó Bizottságok működési szabályainak ügyrendbe foglalását, a
tavaszi ülésszak végdátumát, a képviselő-testület rendes ülése napjának egyértelmű
meghatározását, a rendes ülés összehívásának szabályait, az ülés zavartalan működésének
rendfenntartási szabályait, a szavazás módját, a napirendként tárgyalandó indítványok körét,
a rendelettervezet és a rendeletalkotásra irányuló előterjesztés kezdeményezése iránti
szabályok egyértelműsítését, a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételí
kötelezettségét és annak szabályait, az önkormányzati rendeletek közzétételének szabályait, a
kérdések és interpellációk szóbeli megismétlésének kritériumait, a nemzetiségi
önkormányzatokkal kötendő közigazgatási szerződésre utalás szabályait és az SzMSz 2. és 3.
mellékletének módosításait tartalmazza.

Részletes indokolás

Indoklás az 1. §-hoz: Az állandó Bizottságok működési szabályainak saját ügyrenbe történő
meghatározását rögzíti az SzMSz ezen 9. § új (5) bekezdése.
Indoklás a 2. §-hoz: Az éves tavaszi első ülésszak záró dátumát módosítja június 15-ről június
30-ai napra.
Indokolás a 3. §-hoz: A képviselő-testület ülésének összehívását, a meghívó tartalmát,
valamint az előterjesztések hozzáférhetőségre vonatkozó szabályokat egyértelműsíti.
Indoklás a 4. §-hoz: A napirendi pontok tárgyalása előtti ülésvezetői tájékoztatási feladatokat
pontosítja.
Indokolás az 5. §-hoz: Az ülés vezetéséhez kapcsolódó rendfenntartásai kapcsolatos
szabályokat módosítja, egyszerűsíti.
Indokolás a 6. §-hoz: A képviselő-testületi ülésen történő gépi, kézi és hatósági ügyben történő
szavazás szabályait rögzíti.
Indokolás a 7. §-hoz: A titkos szavazás eseteit pontosítja.
Indokolás a 8. §-hoz: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóra
vonatkozó szabályokat tartalmaz.
Indoklás a 9. §-hoz: Az önkormányzati rendelettervezet
kezdeményezésének és előkészítésének szabályait egyértelműsíti.

és

a

rendeletalkotás

Indoklás a 10. §-hoz: Az SzMSz az Mötv. 39. § és 40. §-ába továbbá az egyes
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjába foglalt

kötelezettségnek eleget téve a nem képviselő bizottsági tag nem nyilvános vagyonnyilatkozattételi kötelezettségére vonatkozó szabályokat rögzíti.
Indoklás a 11. §-hoz: Az önkormányzati rendelet közzétételének szabályait egyértelműsiti.
Indoklás a 12. §-hoz: a képviselői kérdés benyújtásának és ismertetésének szabályit pontosítja.
Indoklás a 13. §-hoz a képviselők által benyújtható interpellációk benyújtásának és
ismertetésének szabályit pontosítja.
Indoklás a 14. §-hoz: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2)
bekezdésében rögzített és egyben az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között
megkötendő közigazgatási szerződés fogalmát emeli be.
Indoklás a 15. i-hoz: Hatáskör átruházási szabályokat tartalmaz.
Indoklás a 16, §-hoz: Ezen rendelkezés szócserét rögzít a jogszabályi szövegben.
Indoklás a 17. §-hoz: Ezen rendelkezés a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket rögzíti.
Indokolás a 18. §-hoz.- A rendelet hatályba lépését szabályozza.

3. melléklet

Hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi hatásai: A köztemetés polgármesteri hatáskörbe történő utalása
elősegíti a közköltségen történő személy megfelelő időben történő végső nyughelyre
helyezését.
A rendelet gazdasági, költségvetési hatosai: A rendeletmódosításnak gazdasági hatása, hogy
rendezi a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatokat, hatásköröket és felelősségi rendet,
azonban költségvetési hatása nincs.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezeti és egészségi következménye nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A módosításnak jelentős adminisztratív
hatása nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
A rendes tavaszi ülésszak véghatáridejének módosítása lehetővé teszi, hogy a 2022. június havi
rendes ülés dátuma akár két héttel későbbi időpontban kerüljön meghatározásra, segítve ezzel
a képviselő-testület munkájának hatékony működését.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az
alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre
állnak.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztői módosító
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
előterjesztéshez két pont vonatkozásában nyújtok be módosító javaslatot.
Az Önök részére megküldött rendelet-tervezethez képest javasolom, hogy oz állandó
bizottságok a saját működésüknek szabályait az Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet (SzmSz) rendelkezéseivel összhagban alkossa meg az ügyrendjében,
továbbá javasolom a polgármesterre átruházott hatásköröket bővíteni a Képviselő-testület
65/2020. (VII. 16.) önkormányzati határozatában foglaltak teljesíthetősége érdekében.
Ezen módosítások átvezetése miatt az Önök részére megküldött előterjesztés 1. melléklete
módosul jelen előterjesztés 1. melléklete alapján, azonban változatlan formában megtartva a
kiküldött előterjesztés indokolását és hatásvizsgálat mellékletét.
javaslattal

módosított

J .Y Z h '

Kérem a Tiszteit Képviselő-testületet a mellékletben foglalt
rendeletalkotási javaslat megtárgyalására és annak elfog"w'£,'r'í"‘~l
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1. melléklet:
2. melléklet:

Rendelet-tervezet
Indokolás

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
kővetkezőket rendeli el:
1.

§

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 9 §-a a következő (5)
bekezdéssel egészül ki:
.(5) Az állandó Bizottságok a működésük részletes szabályait a saját ügyrendjükben
határozzák meg a jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban.'

2. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép.„(2) A képviselő-testület a rendes üléseit két ülésszakban: február 1-jétöl június 30-ig, valamint
szeptember 1-jétől december 20-ig tartja"

3. §
(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület rendes ülését az írásbeli meghívónak az Önkormányzat honlapján
történő közzétételével, és a meghívottak részére elektronikus úton történő megküldéssel kell
összehívni legkésőbb az ülést megelőző hetedik napon. A meghívóhoz mellékelni kell a
benyújtott és megtárgyalandó előterjesztéseket. A meghívóra fel kell vezetni azon a meghívó
megküldésének időpontjában ismert előterjesztéseknek a címét is, amelyek megtárgyalása
szükséges a soron következő képviselő-testületi ülésen, azonban azok megküldésére későbbi
időpontban kerül sor és jelezni kell a meghívóban azon körülményt is, hogy ezen előterjesztések
sürgősségi előterjesztésként kerülnek megtárgyalásra a 23. §-nak megfelelően.''

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdése helyébe o
következő rendelkezés lép:
„(7) A Polgármesteri Hivatal a meghívót, az előterjesztéseket és a mellékleteiket elektronikus
úton teszi hozzáférhetővé a képviselők és nem képviselő bizottsági tagok számára.''

4.

§

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(1) A napirend elfogadása után, az első napirend tárgyalásának megnyitása előtt a
polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a két ülés közötti időszak fontosabb
eseményeiről és más intézkedésekről."

5. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„29. §
(1) Az ülés vezetője rendreutasítja azt. aki a Képviselő-testület tekintélyét sértő vagy valamely
személyt vagy csoportot sértő vagy illetlen kifejezést használ, vagy a tanácskozás rendjére, a
szavazás módjára vonatkozó szabályait megszegi.
(2) Az ülés vezetője a tárgytól eltérő felszólalót figyelmezteti.
(3) Az ülés vezetője a képviselőtől vagy az ülésen tanácskozási joggal jelen lévő személytől
megvonhatja a szót, ha
a) az (1) bekezdés szerinti magatartást a felszólalása során követi el, és e magatartásával a
rendreutasítás ellenére sem hagy fel,
b) a (2) bekezdés szerinti második figyelmeztetés ellenére sem tér a tárgyra.
(4) Akitől a (3) bekezdés szerint megvonták a szót, az érintett napirendi pont vitájában a
továbbiakban nem kaphat szót.
(5) Az ülés vezetője a képviselők és a jegyző kivételével az ülésterem elhagyására kötelezheti
azt a személyt, aki az (1) bekezdés szerinti magatartásával a második rendreutasítás ellenére
sem hagy fel.
(6) Az ülés vezetője legfeljebb harminc percre megszakítja az ülést, ha ott olyan rendzavarás
történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi.
(7) Ha a megszakított ülés harminc perc elteltével sem folytatható, az elnök az ülést berekeszti
és azt legkésőbb tiz napon belüli időpontra ismételten összehívja. Az így összehívott ülést a
megzavart napirendi pont ismételt tárgyalásával kell kezdeni."

6.

§

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép-.
„(1) A szavazás szavazógép alkalmazásával történik, akként, hogy a javaslat mellett „igen", az
ellen „nem" és a döntéstől való tartózkodás esetén a „tart." (melynek jelentése tartózkodás)
gomb lenyomását kell megtennie a képviselőknek. Az önkormányzati hatósági hatáskörben
történő szavazás esetén a szavazásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény
döntésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a szavazatszámláló gép nem
működik, kézfelemeléssel először a javaslat mellett („igen"), majd ellene („nem"), s
harmadsorban a döntéstől való tartózkodásra szavaznak a képviselők. A szavazás eredményét
az ülésvezetö állapítja meg."
7. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület titkos szavazást tart:
a) önkormányzati intézmény vezetőjének kinevezése, jogviszonyából történő felmentése és a
fegyelmi ügyében;
b) önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vezetőjének a jogviszony keletkezése
és megszüntetése ügyében, valamint
c) kitüntetési ügyben."

8.

§

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 36. § d) pontja helyébe a
kővetkező rendelkezés lép:
(A képviselő-testület önálló napirendként tárgyalja az alábbi indítványokat:)
,,d) beszámoló és tájékoztató, beleértve a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról
szóló tájékoztatót is."

9. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 38. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Rendelettervezetet a polgármester, a képviselő és a jegyző terjeszthet elő. A képviselő által
előterjesztett rendelettervezet esetén a 46. §-ban foglalt rendelkezések az irányadóak, így azt
a polgármesterhez kell a képviselőnek benyújtania, aki azt haladéktalanul továbbítja a jegyző
részére a 46. § (2) bekezdésében foglalt intézkedések megtétele végett.

(2) A polgármester és a jegyző általi rendelet elfogadására irányuló előterjesztés esetén a
jegyző gondoskodik arról, hogy a rendelettervezet megfeleljen a jogszabályszerkesztés
jogszabályban meghatározott szakmai követelményeinek."

10. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet V. Fejezete a következő 45/A.
§-sal egészül ki:
,.45/A. §
(1) A nem képviselő bizottsági tag az Mötv. 39 §-ában, továbbá a jelen rendelet 45/A. §-ában
meghatározottak szerint vagyonnyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő
hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről továbbá kezdeményezi felvételét
a köztartozásmentes adózói adatbázisba.
(2) A nem képviselő bizottsági tag (a továbbiakban: érintett) a megválasztásától, majd ezt
követően minden év január 1-jétól kezdődően számított 30 napon belül - az Mötv. 39. § (1)
bekezdése alapján - köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Az érintett saját vagyonnyilatkozatához
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint
gyermekeinek (a továbbiakban: hozzátartozók) a az Mötv. 2. számú melléklete szerinti
vagyonnyilatkozatát. Az érintett megválasztásakor a vagyonnyilatkozatot a nyilatkozattétel
napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetéről, az ezt követően benyújtott
vagyonnyilatkozatot a tárgyévet megelőző év december 31. napján fennálló állapot szerinti
tartalommal kell kitölteni.
(3) A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges dokumentumok elektronikusan,
számítógéppel is kitölthető formátumban kerülnek megküldésre az érintetteknek.
(4) A vagyonnyilatkozatot az érintettnek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóknak
saját kezűleg alá kell írniuk. A vagyonnyilatkozatot az érintetteknek személyesen vagy
meghatalmazott útján kell leadniuk.
(5) A vagyonnyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt helyiségében a jegyző által
kijelölt köztisztviselő(k)nek kell leadni, amelyet az átvevö(k) igazolás kiállításával vesznek át. A
vagyonnyilatkozat leadásával egyidejűleg csatolni kell az érintett nyilatkozatát arról, hogy
saját, illetve hozzátartozói vagyonnyilatkozatát leadta. Az érintett és hozzátartozója
tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó
vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottság az érintettnek visszaadja."

11. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 48. § (1) és (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel
valósul meg A rendeletet kereshető formátumban az önkormányzat hivatalos honlapján is
közzé kell tenni.
(2) A rendelet közvetlen, elektronikus elérhetőségéről szóló tájékoztatót - a kihirdetést követően
- az önkormányzat hivatalos lapjának a kihirdetés utáni következő számában meg kell
jelentetni."

12. §

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 54. § (3) és (4) bekezdései
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A képviselő-testület ülésén az ülésvezetö a kérdést benyújtó képviselők nevét és a kérdés
tárgyát a napirendi pontok tárgyalása előtt ismerteti.
(4) Az írásban benyújtott kérdését - kiegészítés és további magyarázat hozzákapcsolása nélkül
- a képviselő a napirendi pontok tárgyalását követően, a 28. § (4) bekezdésében meghatározott
időkeretben teheti fel a kérdezettnek legfeljebb kétperces felszólalásában, amelyre a kérdezett
legfeljebb kettő percben válaszol, vagy 15 napon belül írásban adja meg a választ'

13. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Az interpellációt a képviselő az 55. § (2) bekezdésben rögzített írásbeli tartalommal - annak
külön kiegészítése és magyarázata nélkül - az ülésen háromperces időkeretben adhatja elő."

14. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 58. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„58. §
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat számára a feladatai ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint megkötött
közigazgatási szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.”

15. §
(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1.
melléklet lép.
(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2.
melléklet lép.

16. §
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdésében a „napon"
szövegrész helyébe a „napra" szöveg lép.

17. §
Hatályát veszti a Budapest I Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/B019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés b)
pontja.

18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

1. melléklete

„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.
1.10. 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 jármüvei 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
alapit,
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 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."

E. melléklet
„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 és Jogi 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 és Jogi
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 és Jogi 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. A személyi térítési díj elengedéséről a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.
(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 11. § (3) bekezdés),

2.2. Az intézményvezető saját hatáskörben hozott döntései ellen az értesítés kézhezvételétől
számított 8 napon belül a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz lehet fordulni.
(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 13. § (2) bekezdés),
2.3. dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.3.1. személyi térítési díj elengedése,
2.3.2. adósságcsökkentési támogatás,
2.3.3. szociális kölcsön,
2.3.4. akadálymentesítési támogatás
2.3.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint
2.3.6.
kedvezményes
üdülés
részvétel
feltételei.
turnusbeosztás,
üdülési
díj
(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. § (2) bekezdése),
2.4. A szociális kölcsön szerződés megkötése mellett vehető igénybe. A szerződés megkötéséről
a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt. (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 20.
§ (6) bekezdés),
2.5. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról a 15.
§ (2) bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és
Sport Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel. (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 17. § (1) bekezdés b) pont),
2.6. a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság méltányosságot gyakorolhat az alábbi
ellátások megállapításában:
2.6.1. szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás,
2.6.2. gyógy szer-támogatási segély,
2.6.3. adósságkezelési támogatás,
2.6.4. lakás-helyreállítási támogatás,
2.6.5. temetési segély.

2.6.6. rendkívüli gyermekvédelmi támogatós, (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II, 27.)
önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdés),
2.7. A Népjóléti. Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság szociális kölcsön formájában eseti
települési támogatást nyújthat, ha a kérelmező
2.7.1. elemi vagy bűncselekményből származó káresemény károsultja, és a kár vonatkozásában
biztosítással nem rendelkezik,
2.7.2. orvosi segédeszközt kíván vásárolni,
2.7.3. rendkívüli élethelyzetbe (például kórházi ellátás, súlyos betegség) került, (a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése),
2.8. A kölcsön formájában nyújtott krízistámogatás törlesztésének szüneteltetéséről, a
támogatás még vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő elengedése
iránti kérelemről a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt. (a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. § (8) bekezdés)
2.9. Indokolt esetben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján
önkormányzati tulajdonú lakás esetén a karbantartási munkálatokat a GAMESZ is elvégezheti.
Ebben az esetben a támogatás összege közvetlenül a GAMESZ részére kerül átutalásra, (a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 43. § (2) bekezdés),
2.10. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, kulturális, oktatási, sport és
egészségügyi intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a
Képviselő-testület által átruházott hatáskörben az Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság hagyja jóvá. (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 52. § (3)
bekezdés),
2.10.1. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék
téli- és nyári zárási tervét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
fenntartásában működő Brunszvik Teréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét.
2.10.2. Kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi
pályázatait, elfogadja a bírálati szabályzatot, elbírálja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak
odaítélésről.
2.11. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a (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 és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10)
bekezdés),
2.12. A helyi támogatásról - a fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi támogatását kivéve
- a kérelem benyújtását követő harminc napon belül a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság dönt a rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és a kijelölt bizottsági tagok által
elkészített helyszíni környezettanulmány alapján. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság az elbírálás határidejét egy ízben 30 nappal meghosszabbíthatja (a fiatal házasok
első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsí tésének helyi
önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (1)
bekezdés a) pont),
2.13. a helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell, de legfeljebb tizenöt évet lehet
biztosítani, A futamidő tekintetében a bizottság határoz, a kérelmező szociális helyzete alapján,
figyelemmel az így kialakítható egyenlő havi törlesztő részletek nagyságára (a fiatal házasok
első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi
önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2)
bekezdés a) pont),
2.14. a Képviselő-testület a Bizottság javaslatára a helyi támogatás visszafizetését részben
vagy egészben elengedheti a pénzügyileg tartósan ellehetetlenült kérelmezőnek, illetve
családnak, ha önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás vásárlásával
összefüggő pénzintézeti hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő részleteinek a
megfizetésére (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás építésének,
vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997.
(III. 17.) önkormányzati rendelet 23. § (3) bekezdés),
2.15. A rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások visszafizetésére továbbra is a
támogatás nyújtásakor hatályban volt jogszabályok 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).
2.16. elbírálja a lakbér támogatás iránti kérelmet,
2.17. elrendeli a jogosulatlanul felvett átmeneti segély, gyógyszer-támogatási segély, születési
támogatás, beiskolázási segély, szociális tanulmányi ösztöndíj, temetési segély, továbbá a
jogosulatlanul igénybe vett természetbeni szociális ellátás visszaszolgáltatását, illetve pénzbeli
megtérítését a megfizetésre indokolt esetben részletfizetést engedélyez,
2.18. megszünteti az önkormányzat által fenntartott intézményben fennálló jogviszonyt, ha az
intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell
elhelyezni, vagy ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, illetve ha az ellátás az igényelt
formában nem biztosítható,
2.19. dönt a külön eljárás keretében biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok megszüntetéséről, módosításáról,

2.20. dönt a személyi térítési díj összegéről, az Önkormányzat által fenntartott intézmény szociális étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás - esetében, ha a jogosult a térítési díj
összegét vitatja vagy annak csökkentését elengedését kéri.
2.21. dönt személyi térítési díj felemeléséről, maximum az intézményi térítési díj összegéig,
2.22. dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében, ha a jogosult a térítési díj összegének
elengedését kéri.
2.23. megállapítja az adósságkezelési támogatás jogosultságát és dönt a segély mértékéről,
2.24. dönt a helyi támogatás visszafizetésének szüneteltetéséről, részbeni vagy teljes
elengedéséről, illetve a törlesztőrészlet csökkentéséről.
2.25. a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a pályázati sajáterő biztosításáról
működési, illetve fejlesztési célú pályázatok esetében, 5 millió forint felett.
2.26. 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 aközterület-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. § (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 személyjogi 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. A pályázatot a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság írja ki. A pályázati kiírásnak
tartalmaznia kell a pályázaton való részvétel feltételeit és módját, valamint a pályázatok
elbírálásának szabályait. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak
felújítási hitelfelvételének támogatásáról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 10. §
(2) bekezdés),
3.6. 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),
3.7. Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester a főépítész szakmai
javaslata figyelembevételével a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a
továbbiakban: Bizottság) elé 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. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés),
3.8. Az ebek futtatására lehetőséget biztositő 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),
3.9. 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),
3.10. megállapítja a Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervét, a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásának ismeretében.
3.11. 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 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 megáilapitását, 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
összefüggésben:

tulajdonában

lévő

lakások

és

helyiségek

elidegenítésével

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 16/1995. (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 jármüvei várakozás dijának 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)."

Módosító előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-ei ülésére
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 1^2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet tervezethez

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) módosítására vonatkozó rendelet tervezethez az alábbi
módosító indítványokat nyújtom be:
I). Módosító indítvány:

Kerüljön törlésre a rendelet-tervezet 9.§-a.
Az említett szakasz által módosítani kívánt 38.§ (1) és (2) bekezdése jelenlegi
szabályozás szerint a következő:
„38.§ (1) Rendelettervezetet a polgármester, a képviselő és a jegyző terjeszthet elő.
(2) A rendelet elfogadására irányuló előterjesztés esetén a jegyző gondoskodik arról,
hogy a rendelettervezet megfeleljen a jogszabályszerkesztés jogszabályban
meghatározott szakmai követelményeinek."
A 9.§ által módosított 38.§ (1) és (2) bekezdése a következő lenne:
,,38.§ (1) Rendelettervezetet a polgármester, a képviselő és a jegyző terjeszthet elő. A
képviselő által előterjesztett rendelettervezet esetén a 46.§-ban foglalt rendelkezések
az irányadóak, így azt a polgármesterhez kell a képviselőnek benyújtania, aki
haladéktalanul továbbítja azt a jegyző részére a 46.§ (2) bekezdésében foglalt
intézkedések megtétele végett.
(2) A polgármester és a jegyző általi rendelet elfogadására irányuló előterjesztés esetén
a jegyző gondoskodik arról, hogy a rendelettervezet megfeleljen a
jogszabályszerkesztés jogszabályban meghatározott szakmai követelményeinek."
Ez a változtatás azt jelentené, hogy a képviselők által benyújtott rendelettervezetet
rendelet alkotásra irányuló kezdeményezésként kezelné a polgármester és a jegyző és
a 46.§ (2) bekezdése szerint járnának el, ami miatt az előterjesztések csak hónapok
múlva kerülnének a képviselő-testület elé. Ugyanakkor a módosítás után a
polgármester és a jegyző által előterjesztett rendelettervezet vonatkozásában továbbra
is a jelenleg hatályos eljárás maradna. Az Mötv. 32. § (2) a) pontja alapján minden
képviselőnek joga van ahhoz, hogy a képviselő-testület ülésén rendeletalkotási
javaslattal éljen. Az SZMSZ-ben azt kell szabályozni, hogy ezt a javaslatot milyen

határidővel és milyen formában nyújtsa be a képviselő, nem pedig ötleteléssé
degradálni a képviselői munkát. Amennyiben a képviselő a rendelettervezet
elkészítéséhez szakmai segítséget kér, a jegyzőnek, mint független szakmai felelősnek
segítenie kell abban, hogy a képviselő előterjesztése megfeleljen a jogszabályi
előírásoknak.
II.) Módosító indítvány:

Kerüljön törlésre a rendelet-tervezet 17.§-a.
A 17.§ által módosítani kívánt 23.§ (4) bekezdése a jelenlegi szabályozás szerint a
következő:
„23. § (4) Rendkívüli ülés napirendjére nem lehet felvenni
a) a napirendi javaslatban nem szereplő napirendi pontot, valamint
b) rendelet elfogadására irányuló előterjesztést."
Ebből helyezné hatályon kívül a módosítás a b) pontot. Ez azt jelentené, hogy az
SZMSZ 25.§ (5) bekezdés alapján 48 órán belül összehívott rendkívüli Képviselő
testületi ülésre be lehetne terjeszteni rendelettervezetet is, így szinte ellehetetlenítve a
rendelet szükségességének, társadalmi- és gazdasági hatásainak végig gondolását, a
képviselők nem lesznek olyan helyzetben, hogy érdemben döntsenek egy-egy
jogszabályról, legalább bizottsági szinten érdemi vitát folytassanak, csupán
szavazógépként tekint ránk az előterjesztő, így súlyosan sérül a jogállamiság alapelve.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet arra, hogy a módosító indítványomat támogassa
és a rendelettervezetet a fenti javaslatok alapján fogadja el.
I.

Határozati javaslat

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetből törli a 9.§-t.
II.

Határozati javaslat

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetből törli a 17.§-t.

felelős: Polgármester
határidő: azonnal
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

J.vzh'

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

l. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 109. § (4) bekezdése alapján: „A képviselő-testület rendeletében határozza meg a
vagyonkezelői jog ellenértékét, az ingyenes átengedés, a vagyonkezelői jog gyakorlásának,
valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének részletes szabályait."
1) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995 (XI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) kiegészítése
szükséges a Közép-Budai Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) vagyonkezelésébe
kerülő ingatlan vagyonelemek körével, amely a Vagyonrendelet 4. számú mellékletét fogja
képezni.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a
fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló, települési önkormányzati
tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan, a Tankerületet ingyenes vagyonkezelői jog

illeti meg mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat a tankerületi központ részéről történő
ellátása az adott ingatlanban meg nem szűnik.
A Vagyonrendelet 4. számú mellékletébe az alábbi vagyonelemek kerülnek felsorolásra:
4. számú melléklet: Vagyonkezelésébe átadott ingatlanok
A

B

C

D

Iskola neve

Címe

Helyrajzi
száma

Tankerület vagyonkezelői joga nem
terjed ki:

1.

Budapest 1. Kerületi
Batthyány Lajos
Általános Iskola

1015
Budapest,
Batthyány
utca 8.

14101

Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálat orvosi
rendelőjének, a Budavári
Önkormányzat irodájának
(Rendőrség helyiség) helyisége és a
gyermekétkeztetést szolgáló
helyiségek

2.

Budavári Általános
Iskola

1014
Budapest.
Tárnok utca
9-11.

6527/2

A gyermekétkeztetést szolgáló
helyiségek

3/a.

Budapest 1. Kerületi
Kosztolányi Dezső
Gimnázium

1012
Budapest.
Attila út 135.
6797

Fővárosi Pedagógiai
Szakszolgálat 1.
3/b.
Kerületi
Tagintézménye
4/a.

Lisznyai Utcai
Általános Iskola

Budapest 1. Kerületi
Farkas Ferenc Zenei
4/b.
Alapfokú Művészeti
Iskola
5.

Budapest 1. Kerületi
Szilágyi Erzsébet
Gimnázium

6.

Budapest 1. Kerületi
Toldy Ferenc
Gimnázium

Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálat fogászati
rendelőjének helyisége és a
gyermekétkeztetést szolgáló
helyiségek

1012
Budapest.
Logodiutca
80.

1016
Budapest,
Lisznyai utca
40-42.

1016
Budapest,
Mészáros utca
5-7.
1015
Budapest,
Toldy Ferenc
utca 9.

7281

7592

14156

A gyermekétkeztetést szolgáló
helyiségek

A gyermekétkeztetést szolgáló
helyiségek

A gyermekétkeztetést szolgáló
helyiségek

Ezzel egyidejűleg a Vagyonrendelet 9/D. pontját az alábbiakkal szükséges kiegészíteni:
„ (8) A vagyonkezelésbe átadott ingatlanokat jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza."

2.) Az Mötv. 109. § (2) bekezdése alapján: „ A képviselő-testület kizárólag a nemzeti vagyonról
szóló törvényben meghatározott személyekkel köthet vagyonkezelési szerződést.'
Ez alapján a Záró rendelkezésekben leírt fogalommeghatározások köréből hatályon kívül kell
helyezni az alábbi rendelkezést:
.vagyonkezelő szervek:
a) az önkormányzat költségvetési szervek, önkormányzati intézmények,
b) köztestület,
c) az állam, helyi önkormányzat, az a) pontban meghatározott személyek együtt vagy
külön-külön 100%- os tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
d) a c) pont szerinti gazdálkodó szervezet 100%- os tulajdonában álló gazdálkodó
szervezet."

Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a és a 42. § 1.
pontja szerint a képviselő testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő módosítás támogatására!
2. DÖNTÉSI JAVASLAT

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ......../2022. (................... )
önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

2. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1. melléklet:
2. melléklet:
3. melléklet:

rendelet tervezete
rendelet indokolása
rendelethatásvizsgálata

1.

melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
. (........ ) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:
1.§
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet 9/D. §~a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A vagyonkezelésbe átadott ingatlanokat jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza."
2. §
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
3. §
Hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet
a) 24. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „Vagyonkezelő szervek:" szövegrész.
b) 24. § (4) bekezdés a)-d) pontja.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

dr Németh Mónika
jegyző

Vagyonkezelésébe átadott Ingatlanok

1

A

B

C

D

Istola neve

Címe

Helyrajzi száma

Tankerület vagyonkezelői joga nem terjed ki:

14101

Budaváó Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat orvosi rendeltének, a Budavári Önkormá
nyzat irodájának (Rendőrség helyiségV helyisége és a gyermekétkeztetést szolgáló helyiség
ek

Budapest I. Kefüteb Batthyány Lajos Általános tek 1015 Budapest. Batthyány utca 8
óta
Budavári Általános Iskola

1014 Budapest. Tárnok utca 9-11.

652712

3/a.

Budapest I. Kerületi Kosztolányi Dezső Girrmáziti
m

1012 Budapest Attila út 135.

6797

3ft>.

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat I. Keriifeö Tagi 1012 Budapest LsSÖfifi utaa 8Ö.
ntózménye
Lisznyai Utcai általános Iskola
1018 Budapest. Lisznyai utca 40-4
2.

A gyerniekőtkeztetést szolgáló helyiségek

4/a.

B'jdi'/iri Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat fogászati rendelőjének helyisége és a gye
rmekélkeztetést szolgáié helyiségek.

^281
fi gyermekétkeztetési szolgáié helyiségek

4/b.
5,
6

Budapest] Kerületi Faikas Ferenc Zenei Alapfok
ú Művészeti iskola
Budapesti. Kerületi Szilágy! Erzsébet Gimnázium 1018 Budapest Mészáros utca 5
7.
Budapestf Kerületi Totdy Ferenc Gimnázium 1015 Budapest. Toldy Ferenc utca
9.

7592

A gyeimekélkezteíést szolgáló helyiségek

14156

A gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek.

önkormányzati rendelet

2.

2. melléklet
Általános indokolás

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.)
önkormányzati rendelet módosítása szükséges, mivel annak rendelkezései, amelyek a
vagyonkezelői jog tartalmát szabályozzák, kiegészítésre szorulnak a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény alapján.

Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: A vagyonkezelésébe kerülő ingatlan vagyonelemek körét tartalmazó
melléklet kiegészítését rögzítő szabályozást tartalmazza.
Indokolás a 2. §-hoz: A rendelet a tartalmával összhangban elkészített melléklettel kerül
kiegészítésre, amely tartalmazza a vagyonkezelésbe átadott ingatlan vagyonelemek körét.
Indokolás a 3. §-hoz: A nemzeti vagyonról szóló törvény meghatározza azon személyek körét,
amelyekkel vagyonkezelési szerződést lehet kötni, így a rendeletben meghatározott fogalmak
felsorolásából a vagyonkezelő szervek meghatározása hatályon kívül helyezésre kerül a
rendelkezésben.
Indokolás az 4. §-hoz: A hatálybalépés 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 hatásai: A rendelet módosításának nincs számottevő hatása a
társadalomra.
A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai: Az önkormányzat gazdasági működésének
hatékonyabb és gyorsabb működését segíti a vagyonelemek konkrét meghatározása.
Költségvetési hatásokat nem érint számottevően a módosítás.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletben foglaltak végrehajtásának
környezeti és egészségi következményei nincsenek.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Adminisztratív teher keletkezik a
Polgármesteri Hivatalban.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:
Amennyiben nem történik meg a rendelet módosítása, úgy nem lesz összhangban a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseivel.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A
2022. január 1-től megállapított létszámemeléssel a személyi feltételek rendelkezésre állnak. A
tárgyi és pénzügyi feltételek szintén rendelkezésre állnak.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosítására

A képviselő-testületi ülés formája-.
Elfogadásához szükséges többség:

nyilvános ülésen tárgyalandó
minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

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

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

'^ÜÁR/

Szincsák István
irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszályi Már
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros Kormányhivatala a Miniszterelnökség által kiadott, a fővárosi és megyei
kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2021.
évi ellenőrzési munkatervének I. pontjában meghatározott szempontok szerint célellenőrzés
keretében vizsgálta a helyi önkormányzatok szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokat,
pénzbeli ellátásokat és a személyes gondoskodást biztosító rendeletéit. A célvizsgálat
elsődleges szempontjait az képezte, hogy az Önkormányzat eleget tett-e jogalkotási
kötelezettségének, nem terjeszkedett-e túl a törvényben biztosított jogkörén, illetve a
vonatkozó rendeletéit a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban alkotta-e meg.

A felülvizsgálat érintette Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Szoc. rendelet).
Budapest Főváros Kormányhivatala 2021. május 20. napján érkezett megkeresésében kérte a
rendelet megküldését.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 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 megállapithatnak. 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.

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
figyelembevéve 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,
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A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 52. §
(2) bekezdés a) pontja alapján a jogszabály bevezető részében fel kell sorolni a jogszabály
megalkotásához szükséges érvényességi kellékeket, ennek megfelelően rögzíteni szükséges a
rendeletalkotásra felhatalmazást a rendelkezést, majd ezt követően meg kell jelölni azt a
feladatkört megállapító jogszabályi előírást is. amely alapján a jogszabályt kiadják. Ezek a
rendelet megalkotásának érvényességi kellékei, ezért lényeges, hogy a jogalkotói hatáskör és
feladatkör feltüntetésére szabályosan kerüljön sor.

A Szoc. rendelet megalkotására törvényi felhatalmazás alapján kerül sor, a jogalkotási
felhatalmazás eleve származtatott tehát eredeti jogalkotói hatáskörre nem lehet hivatkozni.
Ennek megfelelően a Szoc. rendeletben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére, mint eredeti
jogalkotói hatáskörre hivatkozás tévesen került feltüntetésre. A Jszr. előírásai értelmében az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésére eredeti jogalkotó hatáskör gyakorlása esetén - pl.:
költségvetési, zárszámadási rendelet - kell hivatkozni, minden egyéb esetben az adott ágazati
jogszabályok feltüntetése szükséges és elégséges. A Jszr. 54. § (1) bekezdése értelmében a nem
eredeti jogalkotói hatáskörben

A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében
egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges
valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító jogszabályi rendelkezést, amely
alapján a rendeletet kiadják. Ennek értelmében, ha a rendelet megalkotására több
felhatalmazást adó jogszabályhely alapján került sor, a bevezető részben valamennyit fel kell
tüntetni, egyidejűleg megjelölve az azok alapján megalkotott rendelkezéseket is. Erre tekintettel
a bevezető részben indokolt az Szt. 132. § (4) bekezdés d) pontjának feltüntetése is, ellenben a
Gyvt. 133. § (5) bekezdésének, az Szt. 134/E. §-ának és az 58/B. § (2) bekezdésének feltüntetése
szükségtelen, mivel kifejezett felhatalmazó rendelkezést nem tartalmaznak.

A Szoc. rendelet 1. §-a tartalma alapján a rendelet célját határozza meg, így tekinthető a
rendelet preambulumának is. A preambulum a jogszabály előszava, amely röviden, tömören
meghatározza a szabályozás célját és tartalmazza a szabályozás legfontosabb általános elveit.
A Jszr. 51. § (1) bekezdése alapján preambulum az Alaptörvény módosításának tervezetében
és a társadalmi, politikai szempontból újszerű, jelentős törvény tervezetében alkalmazható. Ez
a rendelkezés kizárja az önkormányzati rendeletek esetében a preambulum alkalmazásának
lehetőségét, így az nem szerepelhet Szoc. rendeletben.

A Budapest Főváros Kormányhivatala által vizsgált rendelet az eltelt időszakban több
alkalommal módosult, így a jelenleg hatályos Szoc. rendelet felülvizsgálata és módosítása vált
szükségessé. A módosítás során a Szoc. rendeletben az oltási támogatásra vonatkozó
rendelkezéseket indokolt kiegészíteni azzal, hogy az oltóanyag beszerzéséről és a háziorvoshoz
történő eljuttatásáról a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata gondoskodik, és
amennyiben a háziorvos nem az I. kerületben rendel, az oltóanyagot a kérelmező lakóhelye
szerint illetékes háziorvos adja be. Ezen kívül szükségesnek tartom még az eseti települési
támogatás és az élelmiszertámogatás szabályainak módosítását is. mivel az a szándék, hogy
egyszerre a két támogatást ne lehessen igénybe venni a jelenlegi szabályozás szerint nem
érvényesül.

Fontosnak tartom, hogy azon személyek részére, akik otthon hozzátartozóikat ápolják, további
segítséget nyújtson önkormányzatunk. Számos családban van állandó és tartós gondozásra
szoruló, esetenként súlyosan fogyatékos személy, vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek,
vagy súlyos fogyatékosságából eredően Önellátásra képtelen gyermek, akit egy-egy családtag,
hozzátartozó állandó jelleggel ápol. Ennek következtében az ápolási tevékenységet végző
hozzátartozók közül sajnos nem tud mindenki munkát vállalni, hiszen még egy rövid időre sem
hagyhatja magára az ápolt személyt. A Szoc. rendelet lehetővé az étkeztetés igénybevételét
egészségi állapotára való tekintettel az ápolt személyek részére, azonban ezt a szociális
alapszolgáltatást nem vehetik igénybe az ápolási tevékenységet végző személyek, ezért
javaslom, hogy számukra is elérhető legyen ez a szolgáltatás.

A fentiekben leírtak alapján szükségessé vált a Szoc. rendelet módosítása, ezért 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.
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.
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....(... )
előterjesztés melléklete szerint.

Budapest, 2022. február

önkormányzati rendeletet az

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: Budapest Főváros Kormányhivatalának BP/2800/00118-1/2022. számú
tájékoztatása
2. 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
..72022. (...) 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 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3)
bekezdésében, a 45. §-ában, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában e rendelet 3. §-5. §-ai
tekintetében és a 132. § (4) bekezdés d) pontjában e rendelet 6. §-a tekintetében 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 bevezető része helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében
e rendelet 4. §-8. §-ai tekintetében, a 32. § (1) bekezdés b) pontja, a 32. § (3) bekezdésében e
rendelet 9. i-a tekintetében, a 17. § (5) bekezdésében e rendelet 10. §-a tekintetében, a 25. §
(3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában a 45. §-ában és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában e
rendelet 11. §-20. §-ai és a 22. §-a, a 24. §-a, a 26. §-a, a 29. §-35. §-ai, a 48. § (4)
bekezdésében e rendelet 23. §-a tekintetében, a 62. § (2) bekezdésében e rendelet 58. §-a
tekintetében, a 92. § (l)-(2) bekezdésében és a 115. § (3) bekezdésében e rendelet 59. §-a,
61. §-63. §-ai és a 68. §-a tekintetében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében e
rendelet 21. §-a, 25. §-a, 27, §-a, 28. §-a tekintetében, továbbá a 29. § (l)-(2) bekezdésében e
rendelet 52. §-57. §-aí tekintetében 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 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 1. alcím címe helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1. A rendelet hatálya"

3. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (11) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) Nem állapítható meg az élelmiszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki - nem egyedülélő
esetén háztartásának tagja - eseti települési támogatásban részesül."
4. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(3) Nem állapítható meg az eseti települési támogatás annak a kérelmezőnek, aki - nem
egyedülélő, vagy nem egyedülálló esetén családjának tagja - élelmiszertámogatásban
részesül."
5. §
(1) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Oltási támogatásként az önkormányzat az oltóanyagot biztosítja."
(2) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (4) és (5)
bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az oltóanyag beszerzéséről és a háziorvosokhoz történő eljuttatásáról az önkormányzat
gondoskodik.
(5) Az oltóanyagot az I. kerületi háziorvos adja be. Amennyiben a kérelmezőnek, vagy a
kérelmező gyermekének a háziorvosa nem Budapest I. kerületi telephelyen rendel, úgy az
oltóanyagot a jogosult lakóhelye szerint területileg illetékes háziorvos adja be.”

6.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 58. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„58. §
(1) Az étkeztetésre szociálisan rászorult:
a) aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.
b) az aktív korú, nem foglalkoztatott és nyilvántartott álláskereső,
c) az a szülő, aki az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
életvitelszerűen az I. kerületben él, valamint az életvitelszerűen az I. kerületben élő súlyos
fogyatékosságából

eredően önellátásra képtelen vér szerinti, vagy örökbe fogadott

gyermekéről (a továbbiakban együtt: gyermek), vagy tartós betegségéből eredően önellátásra
képtelen gyermekéről gondoskodik és gyermekek otthongondozási dijában részesül,
d) az a hozzátartozó, aki az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik és életvitelszerűen az I. kerületben él. valamint az életvitelszerűen az I. kerületben
élő állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg
18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi, és ápolási díjban részesül,
e) aki mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról részben, vagy
teljesen nem tud gondoskodni,
f) a krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem
tud gondoskodni,
g) aki egészségi állapota miatt speciális diétára szorul,
h) aki fogyatékosságban szenved,
i) a pszichiátriai beteg, vagy szenvedélybeteg,
j) a hajléktalan.
(2) A szociális rászorultság igazolására csatolni kell:
a) az (1) bekezdés b) pontja esetében az illetékes állami foglalkoztatási szerv 30 napnál nem
régebbi igazolását arról, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy az illetékes állami
foglalkoztatási szerv nyilvántartásában álláskeresőként szerepel, nyilvántartott álláskereső,
b) az (1) bekezdés c) pontja esetében az illetékes kerületi/járási hivatal 30 napnál nem régebbi
igazolását arról, hogy a szülő gyermekek otthongondozási díjban részesül,
c) az (1) bekezdés d) pontja esetében az illetékes kerületi/járási hivatal 30 napnál nem régebbi
Igazolását arról, hogy a hozzátartozó ápolási díjban részesül,
d) az (1) bekezdés f) pontja esetében a krónikus, vagy akut megbetegedésre vonatkozó
háziorvosi vagy szakorvosi szakvéleményt,
e) az (1) bekezdés g) pontja esetében a speciális diéta szükségességét igazoló háziorvosi,
szakorvosi javaslatot, vagy szakvéleményt.

f) az (1) bekezdés h) pontja esetében a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló
határozatot, vagy a fogyatékossági támogatást megállapító szerv igazolását arról, hogy a
fogyatékosságban szenvedő fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a fogyatékossági
támogatás

megállapításának alapjául

szolgáló,

a

fogyatékosság fennállását igazoló

szakvéleményt,
g) az (1) bekezdés i) pontja esetében a pszichiátriai betegséget, vagy szenvedélybetegséget
igazoló háziorvosi, vagy szakorvosi szakvéleményt, vagy kórházi zárójelentést,
h) az (1) bekezdés j) pontja esetében hajléktalan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 4. § (2)-(3) bekezdései szerinti személy."

7. §
Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
8.

§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. február

Váradiné Naszályi Márta
Polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

2. melléklet

Általános indokolás

Budapest Főváros Kormányhivatala a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével
kapcsolatos 2021. évi ellenőrzési munkatervének I. pontjában meghatározott szempontok
szerint célellenőrzés keretében vizsgálta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletet. A
célvizsgálat elsődleges szempontjait az képezte, hogy az önkormányzat eleget tett-e
jogalkotási kötelezettségének, nem terjeszkedett-e túl a törvényben biztosított jogkörén, illetve
a vonatkozó rendeletéit a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban alkotta-e meg. Az
ellenőrzés néhány hibát állapított meg, valamint a rendelet szerinti három támogatásra és az
étkeztetésre vonatkozó rendelkezéseken indokolt változtatni, amely szükségessé tette a
rendelet módosítását.

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

bevezető

részének

megfeleltetése

a

jogszabályszerkesztés

hatályos

szabályainak.
2. §-hoz

A

Rendelet alcímének helyesbítése, a

preambulum alkalmazására

utaló

kifejezés

használatának megszüntetése.

3. §-hoz

Az élelmiszertámogatás és az eseti települési támogatás egyszerre történő igénylésének,
megállapításának kizárása.
4. §-hoz

Az eseti települési támogatás és az élelmiszertámogatás egyszerre történő igénylésének,

megállapításának kizárására vonatkozó szabályt tartalmazza.

5. §-hoz

Az oltási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

6. §-hoz

Az étkeztetés szociális rászorultsági feltételeit állapítja meg és a szociális rászorultság
igazolására csatoltandó iratokat határozza meg.

7. §-hoz

A hatályon kívül helyezendő rendelkezést állapítja meg.

8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

3. Melléklet

Hatásvizsgálat
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal nem jár, az
önkormányzat kiadásai nem emelkednek meg.

E. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A

rendelet

elfogadásának

bürokratikus

következménye

nem

várható,

amely

az

adminisztratív ügyteher és az ügyintézési határidő növekedésével jár.

4. A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a
várható következményei
A magasabb szintű jogszabályoknak megfelelő rendeletalkotás megvalósítása, a magasabb
szintű jogszabályi rendelkezésekkel való összhang megteremtése. Jogalkotás elmaradása
esetén jogszabálysértő rendelet hatályban tartása, valamint nagyobb mértékű támogatás
kifizetése várható.

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
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-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
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest Főváros Kormányhivatala a Miniszterelnökség által kiadott, a fővárosi és megyei
kormányhivataloknak a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos 2021.
évi ellenőrzési munkatervének I. pontjában meghatározott szempontok szerint célellenőrzés
keretében vizsgálta a helyi önkormányzatok szociális, valamint gyermekjóléti alapellátásokat,
pénzbeli ellátásokat és a személyes gondoskodást biztosító rendeletéit. A célvizsgálat
elsődleges szempontjait az képezte, hogy az önkormányzat eleget tett-e jogalkotási
kötelezettségének, nem terjeszkedett-e túl a törvényben biztosított jogkörén, illetve a
vonatkozó rendeletéit a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban alkotta-e meg.

.

A felülvizsgálat érintette Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
gyermekétkeztetési térítési dijakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi
gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletet (a
továbbiakban; Önkormányzati rendelet). Budapest Főváros Kormányhivatala 2021. május 20.
napján érkezett megkeresésében kérte a rendelet megküldését.

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 diját 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
dijat 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. 148. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint 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
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 dijat a települési önkormányzat
állapítja meg. A Gyvt. 151. § (3) bekezdésében előírtak szerint a gyermekétkeztetés intézményi
térítési dijának 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.

A Gyvt. 21/A. § (3) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést biztosítja a
települési önkormányzat az általa fenntartott bölcsődében, mini 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.

Budapest

Főváros

összefüggésben

Kormányhivatala

szakmai

az

segítségnyújtást

Önkormányzati
adott

a

rendelet

rendelet

felülvizsgálatával

felülvizsgálata

és

a

rendeletmódosítás előkészítése érdekében.

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: űszr.) 52. §
(2) bekezdés a) pontja alapján a jogszabály bevezető részében fel kell sorolni a jogszabály
megalkotásához szükséges érvényességi kellékeket, ennek megfelelően rögzíteni szükséges a
rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezést, majd ezt követően meg kell jelölni azt a
feladatkört megállapító jogszabályi előírást is, amely alapján a jogszabályt kiadják. Ezek a
rendelet megalkotásának érvényességi kellékei, ezért lényeges, hogy a jogalkotói hatáskör és
feladatkör feltüntetésére szabályosan kerüljön sor.

Az Önkormányzati rendelet bevezető részének megszövegezése a felhatalmazó és a
feladatkört megállapító rendelkezések, valamint a jogalkotás aktusára vonatkozó kifejezés
megjelölése tekintetében nem felel meg a Jszr. hatályos rendelkezéseinek. A feladatkört
megállapító rendelkezések feltüntetése során a Jszr. 55. § (5) bekezdésében foglaltakat kell
figyelembe

venni,

amely

szerint

az

önkormányzati

rendelet

bevezető

részének

a

megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító
rendelkezését, vagy más törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni. A
fővárosi kerületi

önkormányzatok által

ellátandó feladatokat a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5)
bekezdésének 1-19. pontjai sorolják fel, ennek megfelelően a kerületi önkormányzatok által
alkotott rendeletekben feladatkörként e pontok valamelyikét, illetve a vonatkozó ágazati
jogszabály megfelelő szakaszát kell feltüntetni. Az Önkormányzati rendeletben a Mötv. 13. § (1)
bekezdésének feltüntetése helytelen.

A Jszr. 52. § (1) bekezdés b) pontja írja elő, hogy a rendelet bevezető részének kőtelező tartalma
a jogalkotás aktusára utaló kifejezés, amely az önkormányzati rendelet bevezető részében „a

következőket rendeli el" kifejezés alkalmazását, feltüntetését jelenti. Ettől eltérő kifejezés
alkalmazása nem lehetséges, így az Önkormányzati rendeletben alkalmazott „az alábbi
rendeletet alkotja” kifejezés a jogszabállyal ellentétes.

Az Önkormányzati rendelet melléklete tartalmazza a térítési díjakat összegszerűen, A
mellékletben feltüntetésre került a nyersanyag ár és a 27% ÁFA, valamint a 27% ÁFA
összegben is megállapításra került. Az adó mértékét az általános forgalmi adóról szóló 2007,
évi CXXVII. törvény 82. §-a állapítja meg, ennek szabályozására nincs felhatalmazása a helyi
önkormányzatoknak. Ennek alapján az Önkormányzati rendelet mellékletében a térítési díj
mértéke jogszabálysértő módon lett megállapítva, mivel a nyersanyag ára mellett a
szolgáltatást terhelő ÁFA mértéke is feltüntetésre került. Az ÁFA figyelembevételére a
gyermekétkeztetés személyi térítési díjának intézményvezető általi megállapításakor került sor.

Az Önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésében lévő ,,a gyámügyi igazgatásról szóló 1997, évi
XXXI. törvény ” törvényi hivatkozás hibás, mivel a jogszabály helyes megnevezése „a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI, törvény”, igy ennek helyesbítése
szükséges. A kormányhivatal nem jelezte, de a rendelet felülvizsgálata során megállapítást
nyert, hogy a mellékletben a bölcsődei napi étkeztetések számában is elírás történt, amelyet
módosítani kell.

A fentiekben leírtak alapján szükségessé vált a az Önkormányzati rendelet módosítása, ezért
kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés, valamint a rendeletalkotási javaslat és
annak mellékletét képező, 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

rendelet-tervezet

megtárgyalására

és

elfogadására.

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.
2. DÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

megalkotja

a

gyermekétkeztetési térítési dijakról, 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.
Budapest, 2022. február

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet: Budapest Főváros Kormányhivatalának BP/2800/00118-1/2022. számú
tájékoztatása
2. melléklet rendelet tervezete
3. melléklet: rendelet indokolása
4. melléklet: előzetes hatásvizsgálata jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a alapján

2. melléklet az előterjesztéshez

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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdésében, a 29. § (l)-(2)
bekezdésében e rendelet 2. §-a tekintetében és a 29. § (l)-(2) bekezdésében, a 151. § (2f)
bekezdésében e rendelet 3. §-a tekintetében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a kővetkezőket rendeli el:
l.§
A gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem
kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (111.28.) önkormányzati rendelet
bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (l)-(2)
bekezdésében és a 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket
rendeli el:"
2. §
A gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem
kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (111.28.) önkormányzati rendelet
1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat az 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók étkeztetéshez a gyermekek
védelméről és a gyámügyi
kedvezményeket

a

nyári

igazgatásról
szünidőben

táboroztatáshoz kapcsolódóan is biztosítja."

szóló 1997. évi XXXI. törvényben felsorolt
szervezett

napközi-ellátáshoz,

üdültetéshez,

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 a 1. melléklet lép.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. február

Váradiné Naszály! Márta
Polgármester

dr. Németh Mónika
jegyző

1. Melléklet
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)

2015. március 31-ig

2015. április 1-től

Nyersanyag ár

Nyersanyag ár

330

346

400

400

- napi 3x
étkezés

500

500

- napi 2x
étkezés

440

440

- napi Ix
étkezés (ebéd)

380

380

napi 3X
étkezés

500

500

napi 2 X
étkezés

440

440

napi IX
étkezés

380

380

Intézménytípus
megnevezése

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

4. Gimnázium
(általános
iskolai
korosztály
számára)

Gimnázium,
(középiskolai
korosztály
számára)
-menzás
étkezés
420

Nyári napközis
tábor

420

Térítési díj (Ft)
2015. április 1-töl

- nem 1.
kerületi
gyermek
ellátásának
térítési díja

Önköltségszámítás alapján

3. melléklet

Általános indokolás
Budapest Főváros Kormányhivatala a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével
kapcsolatos 2021. évi ellenőrzési munkatervének I. pontjában meghatározott szempontok
szerint célellenőrzés keretében vizsgálta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a gyermekétkeztetési térítési dijakról, valamint a nyári napközis tábort
igénybevevő nem kerületi gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendeletet. A célvizsgálat elsődleges szempontjait az képezte, hogy az
önkormányzat eleget tett-e jogalkotási kötelezettségének, nem terjeszkedett-e túl a
törvényben biztosított jogkörén,

illetve a vonatkozó rendeletéit a

magasabb szintű

jogszabályokkal összhangban alkotta-e meg. Az ellenőrzés néhány hibát állapított meg, amely
szükségessé tette a rendelet módosítását.

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
Oogszabálytárban.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A

Rendelet

bevezető

részének

megfeleltetése

a

jogszabályszerkesztés

szabályainak.

2. §-hoz

A Rendeletben található hivatkozott jogszabály megjelölésének helyesbítése.

3. §-hoz

A térítési díj mértékének jogszabálynak megfelelő módon történő megállapítása.

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépését állapítja meg.

hatályos

4. melléklet

Hatásvizsgálat
1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet megalkotása társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásokkal nem jár, az
önkormányzat kiadásai nem emelkednek meg.

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei

Az önkormányzati rendeletnek közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

3. A jogszabály adminisztrativterheketbefolyásolóhatásai

A rendelet elfogadásának

bürokratikus

következménye

nem

várható,

amely

az

adminisztratív ügyteher és az ügyintézési határidő növekedésével jár.

4. A jogszabály megalkotásának a szükségessége, a jogalkotás elmaradásának a
várható következményei
A magasabb szintű jogszabályoknak megfelelő rendeletalkotás megvalósítása, a magasabb
szintű jogszabályi rendelkezésekkel való összhang megteremtése. Jogalkotás elmaradása
esetén jogszabálysértő rendelet hatályban tartása.

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

szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek

rendelkezésre állnak, az önkormányzat £022 évi költségvetésében a pénzügyi fedezet
rendelkezésre áll.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-ei ülésére
az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló rendelet
megalkotására

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

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

I
Jegyzői Iroda
dr. Németh Mónika jegyző

dr. Németh Mónika
jegyző

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 41. § (9) bekezdése szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete az
államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben
szabályozza.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a
továbbiakban: Knyt.) 18. § (2) bekezdése szerint felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok,
hogy rendeletben egyes, az önkormányzati költségvetési alrendszerből folyósított
támogatások tekintetében e törvénynél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályokat
állapítsanak meg.

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokkal és az államháztartáson kívüli forrás
átvételével kapcsolatos rendelkezéseket jelenleg 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 szabályozza.
A rendelet nem felel meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §-ának, mely szerint
„a szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem
ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az
Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes", mivel számos olyan rendelkezést ismétel meg,
melyet a Knyt. már tartalmaz.
Fentieken túl, a rendelet hiányosan tartalmazza támogatások nyújtására, különösen a
pályázati kiírásra, egyedi támogatási kérelemre, támogatási szerződésekre vonatkozó
feltételeket, mely részletszabályokat a 2/2018. számú Polgármesteri és Jegyzői utasítás
határozza meg.
A szükséges módosítás terjedelmére tekintettel a jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezése, és
új rendelet megalkotása vált indokolttá.
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet koherens, a pályázók és kérelmezők
számára világos és áttekinthető jogszabályi környezetet teremt.
Rögzíti a pályázati kiírások és egyedi támogatási kérelmek kötelező tartalmi követelményeit, a
csatolandó mellékleteket, továbbá lehetővé teszi az Önkormányzat számára támogatási
szerződés helyett támogatói okirat kibocsátását, mely révén jelentős mértékben hozzájárul az
adminisztrációs terhek csökkentéséhez.
A hatásköri rendelkezések a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása révén kerülnek megalkotásra.
Az Mötv. 42. § 1. pontja alapján a rendeletalkotása képviselő-testület át nem ruházható
hatásköre.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a és 42. § 1.
pontja alapján a képviselő-testület minősített többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben foglalt rendeletalkotási javaslat
megtárgyalására és a rendelet megalkotására!
2. Rendeletalkotási

javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az az
államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló .../2022. (...)
önkormányzati rendeletet az előterjesztés melléklete szerint.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI

1. melléklet-.
2. melléklet:
3. melléklet:
alapján

rendelet tervezete
rendelet indokolása
előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény 17. §-a

1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
rendelete

melléklet

(...) önkormányzati

az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében a
következőket rendeli el:
/. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, valamint az államháztartás körébe nem
tartozó jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezés
2. §
Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívülre nyújtott forrás a természetes személyek,
valamint államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek részére átadott pénzeszköz.II.
II. Fejezet
A támogatási jogviszony keletkezése

3. Államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadására vonatkozó általános szabályok
3. §
(1) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési
rendeletében meghatározott költségvetési előirányzatainak terhére, az ott meghatározott
feltételekkel, céljelleggel vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatás nyújtható.
(2) Támogatás nem nyújtható a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére.

4. §
Támogatásban az részesülhet, aki
a)
az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy
b)
az Önkormányzat által kiirt pályázatra pályázatot nyújt be.
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5. §
(1) 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 L 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.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megállapított körülmény a támogatási döntés meghozatalát
követően, azonban a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően válik ismertté, az Önkormányzat a
támogatási szerződés megkötését, támogatói okirat kibocsátását megtagadja, amennyiben a
támogatási jogviszony létrejöttét követően válik ismertté, a támogatási szerződésben vagy támogatói
okiratban rögzített rendelkezések szerint jár el.

4. A pályázat kiírásának és benyújtásának szabályai
6.

§

A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell különösen:
0)
a pályázat megnevezését és a támogatandó célt,
b)
a pályázat benyújtására jogosultak körét,
c)
a pályázati feltételeket, a pályázat formai és tartalmi követelményeit,
d)
a pályázat benyújtási határidejét, benyújtásának módját,
e)
a hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket,
f)
a pályázat elbírálásának határidejét, az eredményről történő értesítés módját,
g)
a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,
h)
arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a támogatást elszámolási kötelezettséggel nyújtja,
az elszámolási határidőt, az elszámolható és el nem számolható költségek körét, továbbá az
elszámolási kötelezettség teljes vagy részleges elmulasztásának jogkövetkezményeire
vonatkozó tájékoztatást.
1)
arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a támogatás nyújtásának feltétele a támogatási döntés
meghozatalán kívül az. hogy az Önkormányzat támogatási szerződés megkötése, vagy
támogatói okirat közlése révén a pályázóval támogatási jogviszonyt létesítsen, továbbá, hogy
amennyiben a támogatási jogviszony a pályázó mulasztása miatt nem jön létre a pályázati
kiírásban feltüntetett időpontig, az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését,
támogatói okirat közlését megtagadja.

5. Az egyedi támogatási kérelem benyújtásának szabályai
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,
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c)

d)
e)
f)

a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetését, azoktervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez
kapcsolódó részletes költségtervet,
az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható,
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
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.
(3) Az Önkormányzat az egyedi támogatási kérelem sajátosságaira tekintettel a kérelmezőtől az e
rendeletben meghatározott adatokon, nyilatkozatokon és mellékleteken felül további dokumentumok
csatolását és adatok közlését kérheti.
(4) Az egyedi támogatási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a kerület érdekeit, különösen
azt, hogy a támogatandó cél előmozdítja-e a környezet védelmét, 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.

6. Csatolandó mellékletek és nyilatkozatok
8.

§

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 igazolástarról, hogy
a pályázónak köztartozása nem áll fenn,
ej
a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.

7. A támogatási döntés meghozatala, a támogatási jogviszony létrejötte
9. §
A támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a pályázó a
pályázati kiírásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyen, az egyedi támogatási kérelem a 7. §ban foglaltaknak megfeleljen, a pályázó vagy kérelmező valamennyi jogszabályban meghatározott
mellékletet és nyilatkozatot csatolja, továbbá, hogy ne álljon fel vele szemben jogszabályban
meghatározott kizáró ok.
10.

§

A támogatási döntésnek tartalmaznia kell különösen:
a)
a támogatott nevét,
b)
a támogatott célt.
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c)
d)
e)

a támogatás összegét,
a kifizetés módját.
arra történő utalást, hogy a támogatási jogviszony támogatási szerződés megkötése, vagy
támogatói okirat kibocsátása révén jön létre.

11. §
(1) A támogatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy a támogatási döntés meghozatalát követően az
Önkormányzat támogatási szerződés megkötése, vagy támogatói okirat közlése révén a pályázóval
vagy kérelmezővel támogatási jogviszonyt létesítsen. Amennyiben a támogatási szerződés
megkötésére vagy a támogatói okirat közlésére a pályázati kiírásban vagy az egyedi támogatási
kérelem esetén a támogatási döntésben meghatározott határidőig a pályázó vagy kérelmező
mulasztása miatt nem kerül sor, az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését, támogatói
okirat közlését megtagadja.
(2) A támogatási szerződés megkötésének és támogatói okirat kibocsátásának további feltétele, hogy
a pályázó vagy kérelmező valamennyi fizetési számlájára és azok alszámláira vonatkozóan benyújtsa
a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló (inkasszó)
felhatalmazó levelet. Amennyiben a felhatalmazás határozott időtartamú, a felhatalmazó levél a
felhatalmazás megszűnésének időpontjaként az elszámolási határidő lejártát követő 60. napnál
korábbi időpontot nem tartalmazhat.
12.

§

(1) A támogatási szerződésnek és támogatói okiratnak tartalmaznia kell különösen:
a)
az Önkormányzat és a támogatott azonosításra alkalmas adatait,
b)
a támogatás összegét.
c)
arra történő utalást, hogy a támogatás visszatérítendő, vagy vissza nem téritendő.
d)
a folyósítás határidejét és módját,
e)
a felhasználás célját és határidejét,
f)
az elszámolás módját, elszámolási határidőt,
g)
a támogatási szerződés vagy támogatói okiratban rögzített kötelezettség megszegésének
jogkövetkezményeit.
(2) A 8. § a)-c) pontjaiban és a 11. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok, valamint az
elszámolás részletes szabályait rögzítő elszámolási útmutató és az elszámolás teljesítésére szolgáló
elszámolási lap a támogatási szerződés vagy támogatói okirat mellékletét képezik.
8. Az Európai Unió szabályozásával való összhang biztosítása
13. §
(1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a
támogatás csekély Összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 107. és 108. cikkének a de minimis
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelettel
(a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) összhangban nyújtható.
(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik,
hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.
(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó
teljesíti.
(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkében
meghatározott célokra.
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(5) Csekély összegű támogatós - amennyiben az elszámolható költségek köre azonos - nem
halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az
irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.
III. Fejezet
Záró rendelkezések

14. §
Hatályát veszti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 13/2015 (V.28.) önkormányzati
rendelet.
15. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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2. melléklet
Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. § (2) bekezdése alapján a
jegyzőnek figyelemmel kell kísérnie a jogszabályok hatályosulását és le kell folytatnia azok utólagos
hatásvizsgálatát, aminek során össze kell vetni a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a
tényleges hatásokkal.
A Oat. 22. §-a alapján a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe
véve a Jegyző gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás
megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált.
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb,
kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő
módosítására kerüljön sor.

A fentiekre tekintettel szükségessé vált a rendelet teljes felülvizsgálata, a korábbi szabályozás
hatályon kívül helyezése, valamint új rendelet megalkotása.
A javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll.
Az indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet személyi hatályát állapítja meg.
A 2.§-hoz
A rendelet egyértelmű alkalmazhatósága céljából értelmező rendelkezésként meghatározza az
államháztartáson kívülre nyújtott forrás fogalmát.
A 3. §-hoz
A támogatás nyújtásának alapelveit határozza meg.
A 4.§-hoz
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseivel
Összhangban rögzíti, hogy támogatás az Önkormányzat által kiírt pályázatra benyújtott pályázat
alapján, vagy pályázati rendszeren kívül, egyedi támogatási kérelem alapján nyújtható.
Az 5. §-hoz
A támogatás nyújtására vonatkozó támogatási döntés meghozatalát, támogatás nyújtását kizáró
körülményeket szabályozza.
A 6. §-hoz
A pályázati kiírások kötelező tartalmi elemeit tartalmazza.
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A 7. §-hoz
Az egyedi támogatási kérelem kötelező tartalmi elemeit rögzíti, továbbá a kérelem benyújtásának
szabályait, és a kérelem elbírálásának alapelveit tartalmazza.
A 8. §-hoz
A pályázathoz és egyedi támogatási
nyilatkozatokat rögzíti.

kérelemhez

kötelezően

csatolandó mellékleteket,

A 9.§-hoz
A támogatás nyújtására irányuló döntés meghozatalának általános feltételeit szabályozza.
A10. §-hoz
A támogatási döntés kötelező tartalmi elemeit rögzíti az egységes jogalkalmazás érdekében.
A11. §-hoz
Az Áht. rendelkezéseivel összhangban a támogatási jogviszony létrejöttének módjaként rögzíti a
támogatási szerződés megkötését és a támogatói okirat közlését, továbbá megteremti az
Önkormányzat részéről a lehetőséget a támogatási jogviszony létrehozásának megtagadására,
amennyiben arra a pályázati kiírásban vagy támogatási döntésben meghatározott időpontig a
támogatottnak felróható módon nem került sor.
Fentieken túl, a támogatási jogviszony létrehozásának további feltételeként előírja a támogatott
részéről a fizetési számláira vonatkozó azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazó levél
benyújtását.
A12.§-hoz
A támogatási szerződés és támogatói okirat kötelező tartalmi elemeit, továbbá kötelező
mellékleteit szabályozza.
A13. §-hoz
A csekély összegű (de minimis)
rendelkezéseket tartalmazza.

támogatásként

nyújtható

támogatásokra

vonatkozó

A14.§-hoz
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a korábban azonos tárgyban hozott rendeletet helyezi
hatályon kívül.
A15. §-hoz
A rendelet hatálybalépését állapítja meg.
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3. melléklet
Hatásvizsgálat
A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendeletnek gazdasági, költségvetési
hatása nincs, az új rendelet megalkotása és a korábbi rendelet hatályon kívül helyezése nem érinti
a támogatások költségvetési forrását, a szabályozás célja az eljárási kérdések egyértelműsítése.
A rendelet környezeti és egészségi következményei: A rendeletnek környezeti és egészségi
következménye nincs.
A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet adiminsztratív terheket
befolyásoló hatása kedvező, az egységes szabályozás megteremtése és támogatói okirat
kibocsátásának lehetősége révén jelentős mértékben hozzájárul az adminisztratív terhek
csökkentéséhez.
A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az új
rendelet megalkotásának következtében a szabályozás koherenssé és áttekinthetővé válik.
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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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24- ei ülésére
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal egységes Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyására
A képviselő-testületi ülés formája.-

nyilvános

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

valamennyi bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 67. § d) pontja szerint a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a
képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének,
valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
A képviselő-testület 2021. szeptember 30-án hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ). Az eltelt időszakban történt változások,
valamint a megalkotás óta eltelt időszak tapasztalatai indokolják az SZMSZ felülvizsgálatát,
módosítását, kiegészítését.
Kiegészítésre kerültek a Polgármesteri Hivatal képviseletével kapcsolatos szabályok a
szervezeti egységek vezetőire és a jogi képviselőkre vonatkozó szabályokkal.
A 6. pontban pontosításra kerül a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött szerződés
megnevezése közigazgatási szerződésre.

A Mórái Sándor Művelődési Ház 2021. december 31. napjával történő megszüntetésére
tekintettel a 43. pontból törlésre kerül, mivel a továbbiakban a Budavári Polgármesteri Hivatal
nem látja el a gazdasági szervezeti feladatokat.
Részletezésre kerültek a belső ellenőrzésre és az integrált kockázatkezelési rendszerre
vonatkozó szabályok.
Az SZMSZ a Polgármesteri Hivatal működését érintően fenntarthatósági szempontokat
határoz meg a jövő generációk érdekeinek és életminőségének védelmét szem előtt tartva.
2. számú mellékletként meghatározásra kerülnek a Polgármesteri Hivatalban kialakítandó
munkakörök.
Az egységes szerkezetű SZMSZ-ben aláhúzással kerülnek megjelölésre a módosítással érintett
szakaszok.
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.
2. Döntési

javaslatI.

I. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
„/2021. (....) önkormányzati határozata
a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal egysége szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát a
határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: 2022. február 25.
Felelős: polgármester, jegyző
Végrehajtásért felelős: valamennyi szervezeti egység

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzata
egységes szerkezetben

I. Alapító okirat, alapvető adatok

1.

Alapító okirat megjelölése: 87/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozat
Alapítás időpontja: 1990.09.30.

2.

A költségvetési szerv megnevezése: Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal. A költségvetési szerv rövidített megnevezése: Budavári Polgármesteri Hivatal

3.

A Budavári Polgármesteri Hivatal székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., postacime:
1250 Budapest Pf.: 35. és 1253 Budapest Pf,: 49.
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A Budavári Polgármesteri Hivatal telephelyei:

a)
b)
c)
d)
e)

1013 Budapest, Attila út 65.
1013 Budapest, Attila út 107.
1014 Budapest, Úri u. 58.
1011 Budapest, Iskola utca 10.
1011 Budapest Iskola utca 16.

5.

A Budavári Polgármesteri Hivatal jelzőszámai:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

adószáma: 15501002-2-41,
TB törzsszáma: 222-255-6,
bankszámla száma: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-01330357-00100005,
statisztikai számjele: 15501002 8411 325 01,
statisztikai kódja: 01 09 566,
szakágazati besorolása: 841105,
ÁHT azonosítója: 501002.

6.

A Budavári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv, jogi személy, a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének szerve, amely a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 84.§ (1)
bekezdése alapján ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási
ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
A Budavári Polgármesteri Hivatal közigazgatási szerződés alapján ellátja a nemzetiségek
jogairól szóló törvényben meghatározott feladatokat is.

7.

A Budavári Polgármesteri Hivatal
kerületének közigazgatási területével.

illetékességi területe

megegyezik

Budapest I.

8.

A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdálkodó szervezet tekintetében nem gyakorol
tulajdonosi jogokat.

9.1. A Budavári Polgármesteri Hivatalt a Jegyző, távollétében az Aljegyző, mindkettőjük
együttes akadályoztatása esetén a Jegyző által megbízott személy képviseli. A Jegyző
által megbízott személv a Budavári Polgármesteri Hivatal képviseletét az erre szóló írásbeli
meghatalmazásban foglaltak alapján jogosult és köteles ellátni. A Jegyző által adott
megbízás tovább nem delegálható.
9.2. A peres ügyek képviseletét a Jogi Csoport jogtanácsosai, jogi előadói, valamint
meghatalmazás alapján külső jogi képviselő látja el.
9.3. A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti egységének vezetői feladatkörükben
képviselik a Budavári Polgármesteri Hivatalt a szakmai egyeztetéseken szakmai
kérdésekben. Kötelezettségvállalással járó nyilatkozatot, valamint egyezséget kizárólag
erre irányuló írásos meghatalmazás esetén tehetnek illetve köthetnek.
10. A 9.1.-92. pontok szerinti képviseleti jogosultsággal rendelkező személy képviseleti
jogkörében aláírási joggal rendelkezik, ez azonban nem terjed ki a külön szabályozott
kötelezettségvállalási, kiadmányozási, utalványozási és ellenjegyzési jogosultságra.

II.

A Budavári Polgármesteri Hivatal irányítása, vezetése

11.

A Budavári Polgármesteri Hivatalt a Polgármester a Képviselő-testület döntései szerint,
valamint saját hatáskörében irányítja. A Polgármester irányítási feladatait - saját
rendelkezése alapján- az Alpolgármesterekkel megosztva látja el. A Jegyző javaslatainak
figyelembevételével meghatározza a Hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának
szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. Egyetértési jogot
gyakorol - az általa meghatározott körben - a köztisztviselők, alkalmazottak,
kinevezéséhez, vezetői kinevezéséhez, vezetői kinevezés visszavonásához jutalmazásához,
felmentéshez.12

12. A Budavári Polgármesteri Hivatalt a Jegyző vezeti. A Jegyzőt távollétében az Aljegyző
helyettesíti. Mindkettőjük akadályoztatása esetén a munkaköri leírásában erre kijelölt
vezető jogállású köztisztviselő látja el a helyettesítési feladatokat. A Jegyző szakmailag
felelős a Hivatal szakszerű és törvényes működéséért, az operatív feladatok

végrehajtásáért. Koordinálja és ellenőrzi a Hivatal szervezeti egységeiben folyó munkát,
irányítja a köztisztviselők továbbképzését.

III. A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

13. A Budavári Polgármesteri Hivatal irodákra és az irodákon belül csoportokra mint
szervezeti egységekre tagozódik.
14. Az irodát irodavezető, a csoportot csoportvezető vezeti (együtt: szervezeti egység vezetői
15. A szervezeti egység vezetői gondoskodnak a szervezeti egységhez rendelt feladatok
szakszerű, törvényes ellátásáról.
16. A szervezeti egységek működésére vonatkozó részletes szabályokat a
Polgármesteri Hivatal ügyrendje határozza meg.
17.

Budavári

A szervezeti egységek a hivatali feladatmegosztáshoz igazodva egymással
együttműködve látják el feladataikat. A kapcsolattartás elsődleges formája a heti vezetői
értekezlet a feladatok meghatározása és a teljesítés értékelése céljából. A heti vezetői
értekezletet a Polgármester vezeti. Ezen túl a Jegyző, az Aljegyző, az irodavezetők,
csoportvezetők - szükség szerint - egyeztetést tartanak azokban az ügyekben, amelyek
több szervezeti egység együttműködését igénylik.

18. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a képviselő-testület tagjait soron kívül fogadni és
számukra a szükséges tájékoztatást megadni. A szervezeti egységek vezetői kötelesek a
Polgármestert és a Jegyzőt a megkeresésre adott tájékoztatásról soron kívül tájékoztatni.
A szervezeti egységek vezetői kötelesek együttműködni az Önkormányzat más
intézményeivel, gazdasági társaságaival.
19. A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei:
a) Polgármesteri Kabinet
a Polgármesteri Kabinet része:
Polgármesteri Titkárság
b) Jegyzői Iroda
a Jegyzői Iroda részei:
Jegyzői Titkárság
Jogi Csoport
Iratkezelési Csoport
Szervezési Csoport
Üzemeltetési és Informatikai Csoport

c) Adóiroda
d) Főépítészi Iroda
e) Gazdasági Iroda
a Gazdasági Iroda részei:
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Költségvetési Csoport
Számviteli Csoport

Igazgatási Iroda
Közterület-felügyeleti Iroda
Szociális és Intézménytámogatási Iroda
Ügyfélszolgálati Iroda
Vagyonhasznosítási Iroda
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

A Budavári Polgármesteri Hivatal szervezeti ábráját az 1. melléklet tartalmazza.
20. A Budavári Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámkeretét a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat költségvetési rendelete állapítja meg. Az egyes szervezeti
egységek engedélyezett létszámkeretét a Budavári Polgármesteri Hivatal ügyrendje
állapítja meg.
21. A Polgármesteri Kabinet elsődleges feladata a Polgármester és az Alpolgármesterek
tevékenységének közvetlen polgármesteri irányítás mellett történő szakmai és technikai
segítése. A Polgármesteri Kabinetet a Kabinetvezető vezeti. A Sajtófőnök összefogja a
Budavári Önkormányzat az önkormányzati cégek és intézmények kommunikációs
tevékenységét.
22. A Polgármesteri Kabinet főbb feladatai:
a)

ellátja a döntés-előkészítéssel
összefüggő tanácsadást,
koordinációját az Önkormányzat hatékony működtetése céljából,

b)

kapcsolatot tart az országos és a helyi médiával, ellátja és koordinálja a sajtómegjelenéssel
kapcsolatos feladatokat,
részt vesz a kerületi tájékoztatási rendszerek kialakításában, az Önkormányzat közösségi
kapcsolatainak szervezésében,
részt vesz a kerület arculatának kialakításában,
gondoskodik az Önkormányzat és a Hivatal munkájával kapcsolatos információk
megjelentetéséről, a lakosság folyamatos tájékoztatásáról,
ellátja a nemzetközi kapcsolatok, testvérvárosi együttműködések szervezését,
koordinációját,
ellátja az Önkormányzat által alapított kitüntetések és díjak adományozásának
előkészítésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
közreműködik a közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok kivizsgálásában, a képviselői
interpellációk, kérdések megválaszolásában,
kapcsolatot tart a társadalmi, civil és egyházi szervezetekkel,
közreműködik a kerületi, valamint a kerületet érintő országos és nemzetközi rendezvények
előkészítésében.

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

önkormányzati

ügyek

23. A Polgármesteri Kabineten belül működő Polgármesteri Titkárság ellátja a Polgármesteri
Kabinet és az Alpolgármesterek tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs-,
szervezési-, protokoll-, döntés-előkészítési-, valamint az önkormányzati ügyek
koordinációjával kapcsolatos feladatokat.

24. A Jegyzői Iroda vezetője a Jegyző.
25. A Jegyzői Irodán belül működő Jogi Csoportot az Aljegyző vezeti. A Jogi Csoport főbb
feladatai:
a)
b)
c)

a képviselő-testületi és bizottsági előterjesztések előzetes törvényességi ellenőrzése,
jogi tanácsot ad a Hivatal szervezeti egységeinek, ellátja a Hivatal és az Önkormányzat jogi
képviseletét,
igény esetén állásfoglalást alakít ki a közösségi jog alkalmazásával kapcsolatban, valamint
a Polgármesteri Hivatal és az intézmények részéről a jogértelmezést igénylő kérdésekben.

d)

jogi szempontból véleményezi az önkormányzati- és polgármesteri hivatali kötelezettség
vállalásokat, részt vesz a szerződések, okiratok, eseti döntések előkészítésében,
gondoskodik az Önkormányzat peres és nem peres ügyeinek nyilvántartásáról,
e) közreműködik a bizottságok működéséhez kapcsolódó jegyzői törvényességi feladatok
ellátásában,
f)
véleményezi a normatív utasítások tervezetét, feladatköréhez kapcsolódóan normatív
utasításokat készít elő,
g) jogszabályfigyelési feladatokat lát el,
h) vezeti a jogügyletek nyilvántartását,
i)
vezeti a közérdekű adatigénylések nyilvántartását,
j)
közreműködik a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátásában,
k) döntésre előkészíti - a Hivatalra és az intézményvezetőkre vonatkozóan - a Polgármester,
a Jegyző hatáskörébe tartozó munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggő ügyeket, a
munkaügyi, személyügyi, nyilvántartási, adatközlési és oktatásszervezési feladatokat,
l)
az önkormányzati, hivatali, intézményi, társasági működés során felmerülő általános jogi,
munkajogi ügyekben, kérdésekben segíti a jegyzői tevékenységet,
m) lefolytatja a Jegyző társasházak törvényességi felügyeleti jogkörébe tartozó eljárásokat.

26. A Jegyzői Titkárság ellátja a Jegyzői Iroda tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációs-,
szervezési nyilvántartási, továbbá protokoll feladatokat,
27. A Jegyzői Irodán belül működő Szervezési Csoport főbb feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a képviselő-testület, a bizottságok működésének adminisztrációs és technikai segítése,
a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységének törvényességi, adminisztrációs és
technikai segítése,
a testületi ülések szervezése,
a bizottsági és a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése,
a testületek tevékenységéhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése,
koordinálja a képviselői interpellációk és kérdések kivizsgálását,
ellátja az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok vezetőivel kapcsolatos
munkajogi feladatokat.
ellátja a civil és egyházi szervezetek számára kiírt pályázat előkészítésével,
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,28 * * *

28. A Jegyzői Irodán belül működő Üzemeltetési és Informatikai Csoport főbb feladatai:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

üzemelteti a Budavári Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerét, belső weblapjait,
üzemelteti a Képviselő-testület munkájához szükséges szavazási és ügyviteli rendszert,
biztosítja az informatikai adatok biztonságához szükséges tárolókapacitást,
ellátja a Budavári Polgármesteri Hivatal telekommunikációs rendszerének a
háttértámogatását, a telefonközpont üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat,
közreműködik a Budavári Polgármesteri Hivatal vezetőjének informatikai biztonsági
feladatainak végrehajtásában,
ellátja a választási feladatok informatika támogatását,
informatikai támogatást nyújt a Polgármesteri Hivatal munkatársainak,
ellátja a Budavári Polgármesteri Hivatal épületének üzemeltetésével kapcsolatos
feladatokat, gondnoksági feladatokat lát el,
beszerzi a Budavári Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges eszközöket, biztosítja az
eszközök szállítását,

j) ellátja a hivatali tűz-, munka- és balesetvédelmi feladatokat;
k) ellátja a Budavári Polgármesteri Hivatal gépjárművei üzemeltetésével kapcsolatos
feladatokat,
l)

biztosítja a Budavári Polgármesteri Hivatalon belüli ügyiratok szervezeti egységek közötti
mozgatását.

29. A Jegyzői Irodán belül működő Iratkezelési Csoport főbb feladatai;
a)
b)
c)
d)
e)
f)

ellátja a központi iratkezelési (nyilvántartási, irattári) feladatokat,
összehangolja a Hivatal egyes szervezeti egységeinél történő iratkezelési tevékenységet,
vezeti a hivatali hitelesítő eszközök nyilvántartását,
ellátja a hivatalos iratokat érintő másolatkészítéssel kapcsolatos nyilvántartás-vezetési és
koordinációs feladatokat,
előkészíti a hatósági statisztikai adatszolgáltatásokat,
ellátja a hivatalos iratok kézbesítéséhez kapcsolódó feladatokat.

30. Az Adóiroda főbb feladatai:
a)
b)
c)
d)

előkészíti a helyi adók megállapításával, kivetésével összefüggő döntéseket,
ellátja a központi és helyi adók, adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásával,
behajtásával kapcsolatos feladatokat,
ellátja az adó-és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatokat,
egyéb adóhatósági feladatok lát el.

31. A Főépítészi Iroda főbb feladatai;
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

ellátja a településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatosan a kerület fejlesztési
irányát meghatározó feladatok döntés-előkészítését, a rendezési tervek készítésének
irányítását,
az Állami Főépítésszel és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve
elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településszerkezeti tervek
összhangjának kialakítását,
szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és
építészeti arculatának alakítását,
részt vesz - szükség szerint adatok szolgáltatásával - az illetékességi területére vonatkozó
területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,
vezeti és szervezi a helyi önkormányzati tervtanácsot,
közreműködik a települési önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában,
előkészíti a Polgármester döntéseit a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezés!
eljárásokban,
ellátja a helyi építészeti értékvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
véleményezi a parkolómegváltással kapcsolatos eljárásokat.32 *

32. A Gazdasági Irodán belül működő Költségvetési Csoport főbb feladatai:
a)
b)

előkészíti és végrehajtja az Önkormányzat költségvetésével kapcsolatos döntéseket,
elkészíti a költségvetési koncepciót,

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

előzetes költségvetési javaslatot készít,
összeállítja a költségvetési rendelettervezetet, a költségvetési rendelet módosítását,
elkészíti a költségvetési beszámolót,
biztosítja a Budavári Polgármesteri Hivatal üzemeltetési, fenntartási és működési
feltételeinek pénzügyi fedezetét,
végrehajtja a kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat,
nyilvántartja a kötelezettségvállalásokat,
előkészíti és átvezeti az előirányzat-módosításokat.

33. A Gazdasági Irodán belül működő Számviteli Csoport főbb feladatai:
a)

működteti az Önkormányzat által fenntartott intézmények állami feladatalapú támogatási

b)
c)
d)
e)
f)

rendszerét az intézményi adatszolgáltatások és az ellenőrzési megállapítások alapján,
ellátja a nemzetiségi önkormányzatok könyvviteli és adatszolgáltatási feladatait,
koordinálja az Önkormányzat hivatala és intézményei pénzügyi folyamatait,
ellátja a vagyonnyilvántartással összefüggő feladatokat,
gondoskodik a költségvetés végrehajtásának könyvviteli elszámolásáról,
figyelemmel kíséri az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek

h)
i)
j)

pénzügyi-gazdasági folyamatait, szükség esetén fenntartói intézkedést kezdeményez,
ellátja az európai uniós pályázatok, illetve források felhasználásának elszámolását,
ellenőrzését,
bonyolítja a banki és pénztári kifizetéseket,
adatszolgáltatási feladatokat lát el a NAV felé,
ellátja az Önkormányzati vagyonbiztosítással kapcsolatos feladatokat,

k)

ellenőrzi az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások elszámolását.34 * *

g)

34. Az Igazgatási Iroda főbb feladatai:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)
j)

ellátja a kereskedelmi és ipari igazgatással kapcsolatos jegyzői államigazgatási és
önkormányzati hatósági feladatokat,
ellátja a bevásárlóközpontok, hely termelői piacok nyilvántartásával és ellenőrzésével,
vásárok és piacok engedélyeztetésével és ellenőrzésével kapcsolatos hatósági
feladatokat,
ellátja
a
zenés,
táncos
rendezvények
engedélyeztetésével,
ellenőrzésével,
nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatokat,
a Gazdasági Irodával közösen ellátja a felügyeleti díjak kiszabásával, elszámolásával
kapcsolatos önkormányzati rendeletén alapuló feladatokat,
éves ellenőrzési terveket állít össze a kereskedelmi igazgatási területet valamint a zenés,
táncos rendezvényeket illetően, továbbá- az éjszakai ellenőrzéseket kivéve - az ellenőrzési
tervek alapján lefolytatja az ellenőrzéseket,
állandó kapcsolatot tart a szakhatóságokkal, ellátja az összevont hatósági ellenőrzések
megszervezésével kapcsolatos feladatokat,
birtokvédelmi alap- és végrehajtási eljárásokat folytat le,
az adó- és értékbizonyítványok kiállítása kivételével ellátja a hagyatéki eljárásról szóló
törvényben előirt jegyzői feladatokat,
ellátja a jegyzői hatáskörben állatvédelmi hatósági ügyeket,
önkormányzati helységet érintő eljárásai során együttműködik a Vagyonhasznosítási
Irodával.

35. A Közterület-felügyeleti Iroda főbb feladatai:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

m)

ellátja a közterület-felügyelet feladatait, végzi a kerékbilincs alkalmazásával járó
feladatokat,
ellenőrzi a közterületek jogszerű használatát, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve
útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségét,
ellátja a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység
megelőzésével, megakadályozásával,
megszakításával, megszüntetésével, illetve
szankcionálásával kapcsolatos feladatokat,
közreműködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
közreműködik a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és
a közrend védelmében,
közreműködik az önkormányzati vagyon védelmében,
közreműködik a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében,
közreműködik az állat-egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában,
ellenőrzi a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatát és
birtoklását,
ellenőrzi a közösségi együttélés szabályainak a betartását, szankcionálja a be nem
tartását,
közreműködik a közterület eltérő hasznosításával kapcsolatos feladatokban (konténerek
elhelyezésének engedélyezése 5 napot meg nem haladó időtartamban)
ellátja a honvédelmi igazgatással összefüggő teendőket, és polgármesteri rendelkezés
szerint egyes katasztrófavédelmi feladatokat.
végrehajtja a közbiztonsági referensi feladatokat, polgármesteri megbízás alapján.

36. Az Ügyfélszolgálati Iroda főbb feladatai:
a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

ellátja a behajtási-várakozási, várakozási hozzájárulások kiadásával, visszavonásával
kapcsolatos feladatokat,
gondoskodik a hivatali ügyfélszolgálatok működtetéséről (ezen belül többek között
ügyfélfogadást bonyolít egészségügyi és szociálpolitikai igazgatási ügyekben, kezeli a
hirdetményeket, nyilvántartásokat vezet, stb.),
biztosítja az ügyfelek tájékoztatását, átveszi a személyesen benyújtott beadványokat,
ellátja az anyakönyvi igazgatási feladatokat,
ellátja népesség-nyilvántartási feladatokat.
vezeti az Önkormányzathoz érkezett közérdekű bejelentések, panaszok nyilvántartását,
közreműködik az európai parlamenti, az országgyűlési- és az önkormányzati
képviselőválasztással, a népszámlálással, valamint a népszavazással kapcsolatos helyi
feladatok ellátásában.37

37. A Szociális és Intézménytámogatási Iroda főbb feladatai:
a)

b)

előkészíti az önkormányzati szociális szolgáltatás tervezési és a Helyi Esélyegyenlőségi
Program koncepcióját, valamint a támogatások, kedvezmények, segélyek útján működteti
az azt megvalósító rendszert,
előkészíti a döntéseket a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a Népjóléti
Oktatási Kulturális és Sport Bizottság, a Polgármester és a Jegyző feladat- és hatáskörébe
utalt hatósági és nem hatósági ügyekben, továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó
egészségügyi igazgatási ügyekben,

c)

d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)
l)

ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban
szabályozott, jegyzői hatáskörbe tartozó preventív gyermekvédelmi feladatokat,
együttműködve a gyermekjóléti szolgálattal,
ellátja az oktatási- művelődési és sport intézmények működésével összefüggésben a
tanügy-igazgatási, művelődési, sport-igazgatási feladatokat,
koordinálja az Önkormányzat köznevelési-, szociális, egészségügyi, gyermekjóléti és sport
intézményeinek tevékenységét,
előkészíti a döntéseket a jogszabályokban meghatározott, a Képviselő-testület, a
bizottság, a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt közoktatási,
művelődési és sport ügyekben továbbá a jegyzői hatáskörbe tartozó tanügy-igazgatási
ügyekben,
ellátja az ifjú házasok első lakáshoz jutásának támogatásával, a helyi támogatási ügyek
intézésével kapcsolatos feladatokat,
ellátja a családvédelmi koordinációs feladatok előkészítését,
ellátja a helyi szociálpolitikai kerekasztal és a KEF, idősügyi tanács működésével
kapcsolatos feladatokat,
ellátja a Bursa, Hungarika ösztöndíjpályázattal kapcsolatos előkészítési és végrehajtási
feladatokat,
ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő táborokban a nyári táboroztatással kapcsolatos
szervezési feladatokat,
szakmai tájékoztatást nyújt az önkormányzat által nyújtott szociális támogatásokról és
szolgáltatásokról.

38, A Vagyonhasznosítási Iroda főbb feladatai:
a)

k)

előkészíti és végrehajtja az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon
hasznosításával kapcsolatos tulajdonosi döntéseket, ellátja a pályázati eljárások
bonyolításával kapcsolatos feladatokat,
ellátja az önkormányzati tulajdonban lévő lakások- és helyiségek hasznosításának,
bérbeadásának, értékesítésének előkészítésével, és a döntések végrehajtásával
összefüggő feladatokat, előkészíti a bérbeadói hozzájárulásokat,
lebonyolítja a szociális jövedelmi és vagyoni helyzet alapján történő lakáspályázatokat,
előkészíti a döntéseket,
lebonyolítja az épületek (főként társasházak) felújítására vonatkozó pályázatokat (vissza
nem térítendő támogatás, felújítási célú hitelfelvételi és rendkívüli vis maior pályázatok),
ellátja a külföldiek ingatlanszerzésével, lakásvásárlásával kapcsolatos feladatokat,
együttműködik a településképi véleményezési, bejelentési, kötelezésí eljárásokban,
előkészíti az önkormányzati tulajdonú ingatlanon történő építési munkához szükséges
tulajdonosi hozzájárulásokat,
ellátja az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítással, telek
határrendezéssel kapcsolatos feladatokat,
ellátja az Önkormányzat ingatlanvásárlással kapcsolatos feladatait,
ellátja az Önkormányzatot megillető, jogszabályon vagy szerződésen (társasházi alapító
okiraton) alapuló elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos feladatokat,
véleményezi az Önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérlői által kötni szándékozott

l)

tartási szerződéseket,
lefolytatja a parkolómegváltással kapcsolatos eljárásokat.

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

39. A Városüzemeltetési és Beruházási Iroda főbb feladatai:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

ellátja az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatban az előkészítési (tervezés, hatósági
egyeztetések engedélyezések, költségbecslések, beszerzési, közbeszerzési, anyagok
összeállítása, szerződések) teljes körű műszaki bonyolítási feladatait (szerződések,
hatósági egyeztetések és koordinálás), valamint végrehajtja a műszaki ellenőrzési
feladatokat, és elszámolásokat, dokumentálja a beruházásokat,
ellátja a közbeszerzésekkel kapcsolatos hivatali belső koordinációt, folyamatosan
kapcsolatot tart a közbeszerzési eljárásokat bonyolító külső szervezettel, elkészíti és
karbantartja a közbeszerzési tervet, ellátja az eljárásokkal kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat, és közzéteszi a dokumentumokat az Önkormányzat honlapján,
ellátja a pályázatfigyeléssel, pályázatok beadásának előkészítésével, koordinálásával
kapcsolatos feladatokat, beleértve a bizottsági, testületi előterjesztések előkészítését,
szakértők megbízását, tervek készíttetését,
vezeti a nyertes pályázatok támogatási szerződésének nyilvántartását, benyújtja a
változásbejelentési kérelmeket, figyeli a határidőket,
a fenntartási időszakban ellátja a pályázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat,
ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási,
hatósági és egyéb járulékos feladatokat (fakivágás, fapótlás, zajjal kapcsolatos feladatok),
ellátja a városüzemeltetéshez kapcsolódó valamennyi feladatot, így különösen:
1. az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak, közterületi támfalak, várfalak,

parkok, és egyéb műszaki létesítmények fenntartásának, felújításának előkészítését,
bonyolítását, ellenőrzését,
2. a Budavári Játszótérüzemeltető Kft.-vel való kapcsolattartást, az Önkormányzat
tulajdonában lévő játszóterek, kutyafuttatók kezelését, zöldterületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok koordinálását,
3. a Halászbástya és a várfalak és vár barlangok folyamatos ellenőrzése, kezelési,
fenntartási munkálatainak előkészítését, karbantartási munkák elvégeztetését,
hatósági és veszély elhárítási feladatok koordinálását,
4. a köztisztasági feladatok bonyolítását, koordinálását, hatósági kapcsolattartást,
5. a köz- és díszkivilágítási munkák előkészítését, tervezését, bonyolítását, ellenőrzését,
koordinálását,
6. graffiti mentesítési feladatok megszervezését, folyamatos ellenőrzését,
7. a közterületek hasznosításával kapcsolatos hatósági feladatokat,
8. a közútkezelői hatáskörben hozott polgármesteri döntések előkészítését, burkolt
felületek állapotának ellenőrzését (különösen: utak, járdák, kiemelt szegélyek, lépcsők,
korlátok), ezzel kapcsolatos bejelentések, észrevételek kezelését, a szükséges
intézkedések meghozatalát,
9. burkolatbontások, üzemzavaros bontások ellenőrzését, szükség esetén a műszaki
előírásoknak megfelelő helyreállításra kötelezést,
10. úttartozékok állapotának ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos bejelentések, észrevételek
kezelését és a szükséges intézkedések megtételét, ellenőrzését, karbantartását,
felújítását,
11. közlekedéssel,
forgalomtechnikával
kapcsolatos
problémák
megoldásának
kezdeményezését az illetékes hatóság, kezelő, üzemeltető felé, ezen eljárásokban való
részvételt,
12. utcabútorok behajtási engedélyek kiadásának véleményezését a Budapest Közút
(Teherforgalmi Részleg) felé a TOBI online felületen keresztül, elsődlegesen a Budai Vár
védett övezet területén.
h) vezeti a közműnyilvántartást,
i)
teljesíti az iroda jelentési kötelezettségeivel járó statisztikai adatszolgáltatásokat,

j)

k)

érvényesíti és megjeleníti a környezetvédelmi, fenntarthatósági, energiahatékonysági
szempontokat stratégiákban, akciótervekben, pályázatokban, együttműködésekben,
kommunikációban, szemléletformáló kiadványokban,
előkészíti az energiahatékonysági pályázatokat.

IV. A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete

40. A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezeti feladatait a Gazdasági Iroda látja
el. A Gazdasági Iroda vezetője felelős a gazdálkodáshoz kapcsolódó szabályzatok
elkészítéséért, aktualizálásáért.
41. A Gazdasági Iroda vezetője látja el a gazdasági vezetői feladatokat. A gazdasági vezető
közvetlenül irányítja a Számviteli Csoportot. Helyettesítését a Költségvetési Csoport
vezetője látja el.
42. A Budavári Polgármesteri Hivatal mint költségvetési szerv éves költségvetés alapján
gazdálkodik és készíti el beszámolóját. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok
teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát
foglalja magában. A Budavári Polgármesteri Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain
belül - beleértve a létszámkeretet is - köteles gazdálkodni.
43. A Budavári Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat és az alábbi költségvetési szervek vonatkozásában látja el a gazdasági
szervezet feladatait:
a)
b)

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal.
közigazgatási szerződés alapján a Budapest I. kerületben működő nemzetiségi
önkormányzat.
44. A gazdálkodás feltétel- és követelményrendszerét a gazdasági szervezet ügyrendjében és a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzatokban, a belső kontrollrendszer
követelményeire figyelemmel - kell rögzíteni. A gazdasági szervezet folyamat- és
kapcsolatrendszerét a gazdasági szervezet ügyrendje, a belső ellenőrzés szabályozása
tartalmazzák.
45. A Gazdasági Iroda munkaköreihez tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök
gyakorlásának módját és a felelősségi szabályokat a Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos
kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés és utalványozás rendjéről szóló
szabályzat (Gazdálkodási Szabályzat) tartalmazza. A helyettesítés rendjét az ügyrend,
valaminta munkaköri leírások tartalmazzák.

V. A Budavári Polgármesteri Hivatal által ellátandó, és a kormányzati funkció szerint
besorolt alaptevékenységek, rendszeresen ellátott vállalkozási tevékenységek

46. A Budavári Polgármesteri Hivatal főtevékenységének államháztartási szakágazati
besorolása:
841105

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége

47. A Budavári Polgármesteri Hivatal alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti
megjelölése:
011130
011220
016010
016020
031030
013350
016080
032060
041110
041233
045160
045170
047320
051020
062010
064010
066010
066020
082030
082063
082064
082070
082091
082092
083030
086020
086030
091120
101144
104012
104030
106020
107013
107015
107080

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége
Adó-, vám-és jövedéki igazolás
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
Közterület rendjének fenntartása
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek igazgatása
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
Településfejlesztés igazgatása
Közvilágítás
Zöldterület-kezelés
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)
Múzeumi kiállítási tevékenység
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése és megóvása
Közművelődés -közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közművelődés -hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Egyéb kiadói tevékenység
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
Nemzetközi kulturális együttműködés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladatai
Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)
Gyermekek átmeneti ellátása
Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde,
napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
Hajléktalanok átmeneti ellátása
Hajléktalanok nappali ellátása
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

VI. Egyes feladatkörök, hatáskörök, felelősségi- és helyettesítési rend, a működés
szabályai

48. A Budavári Polgármesteri Hivatal a jegyzői és polgármesteri hatáskörök gyakorlását.
valamint a kapcsolódó feladatok végrehajtását a 2. melléklet szerint meghatározott
munkakörök kialakításával és betöltésével biztosítja. A munkaköröket betöltő
köztisztviselőkre vonatkozó felelősségi szabályok a konkrét munkaköri leírásokban kerülnek

rögzítésre, - a munkakörökhöz tartozó feladatok, a helyettesítési szabályok, a képesítési
feltételek, a közvetlen irányítás meghatározásával együtt.
49. A szervezeti egység vezetője személyes felelősséggel irányítja és ellenőrzi az általa
vezetett szervezeti egység munkáját, biztosítja az ügyek elintézésének szakszerűségét.
Felelősséggel tartozik a vezetése alatt álló szervezeti egység tevékenységének
megszervezéséért, jogszerű működésének folyamatos biztosításáért.
50. A szervezeti egység vezetője elkészíti az általa vezetett szervezeti egység munkatársainak
munkaköri
leírását,
értékelő
vezetőként
félévente
ellátja
a
munkatársak
teljesítménykövetelményeinek meghatározását és a teljesítmény értékelését,
51. Valamennyi szervezeti egység vezetője:
a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

felelős a Jegyző, illetve a Polgármester által jóváhagyott munkafolyamat- leírások szerinti
működés fenntartásáért,
köteles- a belső szabályzatok és utasítások végrehajtásának biztosításán túl - a
hivatalvezetés folyamatos tájékoztatására valamennyi, a szervezeti egységet, illetve a
Budavári Polgármesteri Hivatal működését egyébként érintő változásokról,
köteles - távolléte esetére - a helyettesítéssel megbízott köztisztviselő számára a
szükséges információt biztosítani, a zökkenőmentes helyettesítés megoldása érdekében,
előkészíti és elkészíti az iroda szakmai feladatkörébe tartozó önkormányzati rendeletek,
bizottsági és testületi előterjesztések tervezetét,
gondoskodik a Képviselő-testület rendeletéinek, határozatainak, illetve a bizottságok
döntéseinek végrehajtásáról, az intézményeket érintő döntésekkel kapcsolatos feladatok
meghatározásáról és számonkéréséről, a testületi döntések végrehajtásról szóló jelentés
megtételéről,
a Jegyző, illetve a Polgármester normatív utasítása alapján kiadmányozza a döntéseket,
részt vesz a Képviselő-testület, illetve bizottságainak ülésein, a szervezeti egység
tevékenységi körét érintő napirendi pontok tárgyalásán,
önkormányzati ügyekben tájékoztatást, illetve választ készít elő az azt kérő, illetőleg az
intézkedést kezdeményező polgárok, illetve nem természetes személyek részére,
előkészíti és aktualizálja a szervezeti egység feladatkörébe tartozó szabályzatokat.

52. Az ügyintézők feladata az államigazgatási hatósági ügyek, valamint az önkormányzati
ügyek döntésre való szakszerű előkészítése, az érdemi döntések - határozatok végrehajtása, valamint a munkaköri leírásukban meghatározott, az Önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok szakszerű és jogszerű ellátása.
53. Az ügykezelők adminisztrációs, iratkezelési és egyéb technikai feladatot látnak el.
54. A fizikai dolgozók a telefon-központ kezelését és a gépkocsivezetői, gondnoki, kézbesítési
feladatokat látják el.
55. A Budavári Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelését vegyes rendszerben látja el. Az
ügyiratkezelési szabályait külön jegyzői utasítás tartalmazza, mely meghatározza az
ügyiratok iktatására használt elektronikus iktatóprogramot.
56. A Budavári Polgármesteri Hivatal hitelesítő eszközei használatának, valamint a hiteles
másolatkészítésre vonatkozó szabályokat külön jegyzői utasítás tartalmazza.

VII. Belső ellenőrzési rendszer

57.1. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység.
amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét
növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű
megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási
és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.
57.2. A Budavári Polgármesteri Hivatal tekintetében a belső ellenőrzési feladatokat külső
szakértő látja el. A belső ellenőrzés a vezetői ellenőrzés része, célja, hogy bizonyosságot
adjon a Jegyző részére a Budavári Polgármesteri Hivatalban működtetett pénzügyi.
irányítási és kontrollrendszerek megfelelőségét illetően. Jogaival és kötelezettségeivel
kapcsolatos részletes szabályokat a vonatkozó kormányrendelet és a Budavári
Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve részletesen rögzíti.
57.3. A belső ellenőr fő feladata a Budavári Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei és
kiadásai tervezésének, felhasználásának, elszámolásának, valamint az eszközökkel és
forrásokkal való gazdálkodásnak az ellenőrzése.
57.4. A belső ellenőr az éves ellenőrzési tervben rögzítettek szerint végzi az ellenőrzési
tevékenységét.
57.5. A belső ellenőr az éves terv elkészítése során önállóan jár el a vonatkozó kormányrendelet
és az irányító szerv iránymutatása szerint.
57, 6. Az éves belső ellenőrzési tervet és a belső ellenőrzésről szóló éve beszámolót a képviselő
testület fogadja el.

Vili. Integrált kockázatkezelési rendszer

58.1. Az államháztartási kontrollok célja a Budavári Polgármesteri Hivatal pénzeszközeivel és
a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű
teljesítésének biztosítása,
58.8. A Budavári Polgármesteri Hivatal belső pénzügyi ellenőrzési rendszere magában foglalja
a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést, valamint belső ellenőrzési
tevékenységet.
58.3. A pénzügyi-gazdasági folyamatokba épített előzetes és utólagos ellenőrzésekről.
valamint az ellenőrzési nyomvonalról, továbbá a Budavári Polgármesteri Hivatal
kockázatértékelési rendszerének működtetéséről külön szabályzat rendelkezik.
58.4. A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső
szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy
a) a Budavári Polgármesteri Hivatal valamennyi tevékenysége és célja összhangban
legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság.
hatékonyság és eredményesség követelményeivel.
b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra.
visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra.
c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv
működésével kapcsolatosan, és
d) a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok
végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.
58.5. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerhez kapcsolódóan
- a Budavári Polgármesteri Hivatal gazdálkodásával kapcsolatos szabályzatokban
meghatározott módon -. az abban meghatározott személveknek kell működtetni a
folyamatba épített előzetes utólagos és vezetői ellenőrzéseket.

IX. A munkáltatói jogkörök gyakorlása

59. A munkáltatói jogok gyakorlására vonatkozó részletes szabályozást a hatályos
jogszabályok, a köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendelet és a jegyzői utasítással
megállapított Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

X. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó köztisztviselői munkakörök

60. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. §
alapján a Budavári Polgármesteri Hivatalban a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel
járó köztisztviselői munkakörök az alábbiak:

61. Évente köteles vagyonnyilatkozatot tenni:
a) jegyző,
b) aljegyző,
c) kabinetvezető,
d) gazdasági irodavezető,
e) költségvetési csoportvezető,
f)
főépítész,
g) beruházási és városüzemeltetési irodavezető,
h) közbeszerzési referens,
i)
beruházási ügyintéző,
j)
beszerzési ügyintéző
k) városüzemetetési ügyintéző.

62. Kétévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni:
a) jogtanácsos,
b) jogi referens,
c) informatikai csoportvezető,
d) közterület-felügyeleti irodavezető,
e) közterület-hasznosítási ügyintéző,
0
igazgatási irodavezető,
g) adóügyi irodavezető,
h) adóügyi ügyintéző,
i)
szociális és Intézménytámogatási irodavezető,
j)
pénzügyi ügyintéző,
k) költségvetési ügyintéző,
H
könyvelő.
m) vagyonhasznosítási irodavezető,
n) vagyonhasznosítási referens.
o) vagyonhasznosítási jogász.
p) közterület-felügyelő,
q) civil kapcsolatok referens,
r) beszerzési-közbeszerzési ügyintéző.

63. Ötévente köteles vagyonnyilatkozatot tenni:
a) településképi ügyintéző.
b) településrendezési ügyintéző.
c) hagyatéki ügyintéző.
d) igazgatási ügyintéző.
e) környezetvédelmi referens.
f) szociálpolitikai ügyintéző.
g) intézményi referens.

XI. A Budavári Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje

64. A Budavári Polgármesteri Hivatal általános munka- és ügyfélfogadási rendjét a Budapest
I, Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete határozza
meg.

65. A Budavári Polgármesteri Hivatal a Kapisztrán tér 1. és Attila út 65. szám alatti
ügyfélszolgálati irodái útján biztosítja az általános ügyfélfogadást.

66. A Közterület-felügyeleti Iroda az Attila út 107. szám alatti ügyfélszolgálati iroda útján
biztosítja a közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyfélfogadást.

67. Az általános munkarendtől eltérően a Közterület-felügyeleti Iroda munkarendje eltérő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

-

24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
20.00
20.00

68. A közterület-felügyelők egyéni munkabeosztását a Közterület-felügyeleti Iroda vezetője
határozza meg.

XI./A
Fentarthatósági rendelkezések
68/A. A Budavári Polgármesteri Hivatal elkötelezett a fenntartható fejlődés mellett.
Fenntarthatónak tekinthető az a fejlődés, amely a jövő generációk érdekeinek és
életminőségének védelmét szem előtt tartva tekintettel van a humán-, a társadalmi-, a
természeti- és a gazdasági erőforrások megőrzésére. Fenntarthatóság szempontjából
négy alapvető erőforrás határozható meg: az emberi (humán), a társadalmi, a természeti

és a gazdasági. A Budavári Polgármesteri Hivatal működése során elkötelezettséget
vállal

a

fenntarthatósági

környezettudatos

szempontok

működése

érdekében.

figyelembevételére
Törekszik

a

költséghatékonv

környezeti

és

erőforrások

felhasználásának csökkentésére, eszközbeszerzései, munkafolyamatai kialakítása során
lehetőség szerint mérlegeli a fenntarthatóság szempontjait Ellenőrzési és gazdálkodási
tevékenységébe egvre inkább beépíti a fenntarthatóság elemeit. Ennek keretében
előnyben részesíti a környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékeket, célul tűzi ki
az energia és vízfelhasználás, valamint a hulladékkibocsátás csökkentését, előnyben
részesíti a szelektív hulladékgyűjtést Beszerzései során arra törekszik, hogy előnyben
részesítse a környezetvédelmi szempontból kedvezőbb termékeket. Előnyben részesíti a
tömegközlekedést a gépkocsi-használattal szemben, valamint a videokonferenciákat. az
online kommunikációs lehetőségeket.

XII. Záró rendelkezések

69. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2022. február 25-én lép hatályba, egyidejűleg a
87/ 2021. (IX. 30.) önkormányzati határozat hatályát veszti.

Budapest, 2022.

1. melléklet a Budavári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához

Polgármester
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Jegyző
Aljegyző

Polgármesteri Kabinet
Jegyzői Iroda
Jegyzői Titkárság
Jogi Csoport
Iratkezelési Csoport
Szervezési Csoport
Üzemeltetési és Informatikai
Csoport
Adóiroda
Főépítészi Iroda
Gazdasági Iroda
Költségvetési csoport
Számviteli csoport
Igazgatási Iroda
Közterület-felügyeleti Iroda
Szociális és Intézménytámogatási
Iroda
Ügyfélszolgálati Iroda
Vagyonhasznosítási Iroda
Városüzemeltetési és
Beruházási Iroda

2. számú melléklet
Munkakörök jegy zéke

Szervezeti eovséq

Munkakör

Polqármesterí Kabinet

kabinetvezető (önkormányzati tanácsadó)
sajtófőnök (önkormányzati tanácsadó)
közoolitikai
koordinátor
(önkormányzati
tanácsadó)
kéoviselő-testületi referens
civil kaocsolatok referens
protokoll referens
alooloármesteri asszisztens
művelődési referens
Poloármesteri Titkársáq
titkársáqvezető
titkárnő
Jeqvzői Iroda
jegyző
alieqvző
Jeavzői titkársáo
titkársáqi asszisztens
Joai Csooort
joqtanácsos
joqi referens
humánpolitikai referens
Iratkezelési Csooort
iratkezelési csoportvezető
iktató, irattáros
iktató üqykezelő
Szervezési Csooort
csoportvezető
testületi üqyintéző
Önkormányzati és esélveovenlőséoi referens
Üzemeltetési és Informatikai Csooort
csoportvezető, rendszeroazda
informatikus
beszerzési üqvintéző
Gépkocsivezető. Gondnok
általános karbantartó
telefonközpont kezelő
Adóiroda
irodavezető
adóuovi üavintéző
Főépítészi Iroda
Főépítész
teieoüléskéoi üovintéző
településrendezési üqvintéző
Gazdasáqi Iroda
irodavezető

Számviteli Csooort
könvvelő
oénzüovi üqyintéző
tárovieszköz nyilvántartó
Költséavetési Csooort
csoportvezető
költséovetési üovintéző
loazoatási Iroda
irodavezető
ioazaatási üqyintéző
haavatéki üovintéző
Közterület-felüqveleti Iroda
irodavezető
közterület-felüovelő
térfiovelő operátor
közterületfelüoveleti üqvintéző
Szociális és Intézménvtámooatási Iroda
irodavezető
szociáloolitikai üovitéző
intézményi referens
adminisztrátor
Üavfélszoloálati Iroda
irodavezető
üovfélszolaálati üavintéző
anvakönyvvezető
Vaovonhasznositási Iroda
irodavezető
vaovonhasznositási üovintéző
vaovonhasznositási joqász
vaovonhasznositási referens
Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
irodavezető
közterület hasznosítási üqyintéző
városüzemeltetési üqvintéző
beruházási üovintéző
városqazda
beszerzési-közbeszerzési üqvintéző
körnvezetvédelmi referens
seaéd kerületi oondnok

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére
a polgármesteri és alpolgármesteri illetményről és költségtérítésről

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:

Jegyzői Iroda

dr Németh Monika
jegyző

Váradiné Naszály! Mártc
poigármesteíj.
V/Jo/gáíí^

l. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 71. § (2) bekezdése határozza meg a fővárosi kerületi önkormányzat polgármesterének
a megbízatása időtartamára járó havi illetményének összegét, amely összeg az egyes kulturális
tárgyú és egyéb törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVIII. törvény 26. § (1) bekezdése
alapján 2021. január 1. napjától 997 200 forintról 1 300 000 forintra emelkedett.
A hatályos törvényi szabályozásnak megfelelően a Budapest í. Kerület Budavári Önkormányzat
polgármesterének és alpolgármestereinek havi illetményét és költségtérítését is módosítani
szükséges.
Az Mötv. 71. § (2) bekezdése alapján így Váradiné Naszályi Márta főállású polgármester havi
illetménye 2021. január 1. napjától 1300 000 forintra módosul.
Továbbá az Mötv. 71 § (6) bekezdése alapján a főállású polgármester költségtérítésként
havonta az illetményének 15%-ára jogosult, ennek alapján Váradiné Naszályi Márta
polgármester költségtérítése a törvényi rendelkezés hatálybalépése után 195 000 forint.

Az Mötv. alapján a képviselő-testületnek a polgármester illetménye vonatkozásában
mérlegélési joga nincs.
A polgármester illetményéhez igazodik az Mötv rendelkezései alapján az alpolgármesteri
illetmény, illetve költségtérítés is.
Az Mötv. 80. § (1) bekezdése alapján a főállású alpolgármester illetményéta képviselő-testület
állapítja meg a polgármester illetményének 70 - 90%-a közötti összegben.
Az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján a főállású alpolgármester költségtérítésként az illetménye
15%-ára jogosult.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2019. (XI. 6.)
határozatával Gelencsér Ferenc József főállású alpolgármester havi illetményét a
polgármester illetményét alapul véve. annak 80%-ában állapította meg. amely összeg a
jövőben a törvény által megemelt polgármesteri illetménynek nem éri el az Mötv. által előírt
minimumát.
Indokolt és szükséges tehát az alpolgármester illetményét és költségtérítését a vonatkozó
törvényi rendelkezésekhez igazítani.
A főállású alpolgármester havi illetményének javasolt összege a polgármester illetményét
alapul véve, a Képviselő-testület 152/2019. (XI. 6.) Kt. sz. határozatához igazítva, tehát a
polgármesteri illetményének 80%-ában meghatározva: 1 040 000 forint, havi költségtérítése:
156 000 forint.
Csobánczy Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester illetménye és költségtérítése a
15/2021. (II. 5.) polgármesteri határozattal került megállapításra.
Az Mötv. 71. § (5) bekezdése alapján a társadalmi megbízatású polgármester havonta a
polgármester illetménye 50%-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult.
Költségtérítésként az Mötv. 71. § (6) bekezdése szerint pedig a tiszteletdíjának 15%-ra jogosult.
Ennek megfelelően Csobánczy Gábor alpolgármestert havi 585 000 forint tiszteletdíj és
költségtérítésként 87 750 forint illeti meg.
A polgármester és alpolgármester illetménye és egyéb juttatása az Mötv. 35 § (4) bekezdése
értelmében közérdekből nyilvános adat.
A polgármester és alpolgármester illetményének és egyéb juttatásának fedezete a 2022. évi
költségvetésben tervezésre került.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatok elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLAT1

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) Önkormányzati határozata
a polgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2022.
január 1. napjától - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71. § (2) és (6) bekezdésében foglaltak alapján - Váradiné Naszályi Márta polgármester havi
illetménye 1 300 000 forint, havi költségtérítése 195 000 forint.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a főállású alpolgármester havi illetményének- és költségtérítésének összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti korábbi döntését,
amely szerint a főállású alpolgármester illetménye a polgármester illetményének 80%-a,
amelyre tekintettel 2022. január 1. napjától Gelencsér Ferenc József főállású alpolgármester
havi illetményét - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80.
§ (1) és (3) bekezdése alapján - a polgármester illetményét alapul véve 1040 000 forintban, a
havi költségtérítését 156 000 forintban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Gazdasági Iroda

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a társadalmi megbízatású alpolgármester havi illetményének- és költségtérítésének
összegéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 1. napjától
Csobánczy Gábor társadalmi megbízatású alpolgármester havi illetményét - a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (2) és (3) bekezdése alapján - a
polgármester illetményének 50%-át alapul véve 585 000 forintban, a havi költségtérítését
87 750 forintban állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős-. Gazdasági Iroda

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testű létének
2022. február 24- i ülésére
a polgármester 2021. évben kivett szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról és
a 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
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:

,.^bNKo^K
A
dr. Németh Mónika
Jegyzői Iroda

Váradiné Nas^qlyi Má
polgármester
■Polgá

l. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) előírja, hogy a
főállású polgármester éves szabadságának ütemtervét a képviselő-testület elé kell terjeszteni.
A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult. A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február
28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, a ki nem adott szabadságot a
tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani. A polgármesternek a szabadságot az esedékesség
évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Fentiekre tekintettel a Képviselő-testület tagjait 2022. évi szabadságtervemről az alábbiakban
tájékoztatom:

Polgármestert 2022. évben megillető szabadság:
2021. évben igénybe nem vett

30 munkanap

2022. évre járó szabadság

46 munkanap (alapszabadság 39 munkanap,
gyermekekre járó pótszabadság 7 munkanap)

Összesen:

76 munkanap

Polgármester 2022. évi szabadságának ütemterve:
2022. január 28-31.
2022. február 1-3.
2022. február 28.
2022. március 1-4.
2022. március 31.
2022. április 1.
2022. április 11-22.
2022. május 2-6.
2022. május 30-31.
2022. június 1-3.
2022. július 4-8.
2022. július 18-29.
2022. augusztus 8-19.
2022. augusztus 29-31.
2022. szeptember 1-2.
2022. november 2-4.
2022. december 23-30.
Előre nem tervezett eseti:

2 munkanap
3 munkanap
1 munkanap
4 munkanap
1 munkanap
1 munkanap
8 munkanap
5 munkanap
2 munkanap
3 munkanap
5 munkanap
10 munkanap
10 munkanap
3 munkanap
2 munkanap
3 munkanap
5 munkanap
8 munkanap

Összesen:

76 munkanap

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

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

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a polgármester 2021. évben kivett szabadságáról szóló beszámoló elfogadásáról és a
2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Váradiné
Naszályi Márta polgármester által a 2021. évben kivett szabadságáról szóló beszámolót az 1,
számú melléklet szerint tudomásul veszi és a 2022. évi szabadságának ütemezését a 2. számú
melléklet szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

Budapest, 2022. február 3.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI* 1

Mellékletek:
1. melléklet: Kimutatás a polgármester 2021. évben kivett szabadságáról
2. melléklet: Kimutatás a polgármester 2022. évi szabadságának ütemtervéről

2021

1. számú melléklet

Hónap/nap
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

1

2

3

4

5

6

7

X

X

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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19

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. számú melléklet

Hónap/nap

2022

1

2

3

Február

X

X

X

Március

X

X

X

Április

X

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Január

Május
Június

X

X

X

X

X

X

■■■

X

X

X

X

X

X

■

X

X
■

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
■

X

J

Október
November

31
X

X

X

Július
Augusztus
Szeptember

X

X
X

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
X

X

X

■

X

December
Ezen felül előre nem tervezett eseti jelleggel: 8 munkanap.
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X

X

X

X

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-ei ülésére
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapitó okiratának
módosításáról, könyvvizsgálójának kijelöléséről
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

minősített többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

dr. Németh Mónika
Jegyzői Iroda

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

dr Németh Móni
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Váradiné Naszódi
\ upolgármester

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budavári Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló Budavári Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 4. § (1c)
bekezdése alapján javaslatot tett a 2022. üzleti évet érintő könyvvizsgálatot elvégző
könyvvizsgáló személyére nézve az Önkormányzat mint Alapító és legfőbb szerv felé.
A kijelölésre javasolt könyvvizsgáló a könyvvizsgálatért személyében is felelősként Gyémánt
Tibor egyéni vállalkozó, javasolt díjazása a megkötni tervezett szerződés határozott, 2023.
április 15. napjáig tartó időtartamára bruttó 500 000 Ft.
A Társaság a javaslat megtételét megelőzően beszerzési eljárást folytatott le, melyre a
nevezett nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. A Társaság ügyvezetője csatolta a

Felügyelőbizottság 1/2022. (II. 4.) számú határozatát, melynek tanúsága szerint a
Felügyelőbizottság a kijelölni javasolt könyvvizsgáló megbízásával egyetért.
A Társaság Alapító okirata nem írja elő a könyvvizsgáló működését, melyre tekintettel a
könyvvizsgáló kijelöléséhez a könyvvizsgáló kijelölésére vonatkozó alapítói döntés meghozatala
mellett a Társaság Alapító okiratának módosítása is szükséges a mellékletben foglaltak szerint
az alábbi jogszabályi rendelkezések alapján.
A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény 4. § (1 c) bekezdése alapján a könyvvizsgáló személyére az ügyvezetés a
felügyelőbizottság egyetértésével tesz javaslatot a társaság legfőbb szervének.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:188. § (1)
bekezdése alapján a korlátolt felelősségű társaság legfőbb szerve a taggyűlés.
A Ptk. 3:94. § -a alapján a gazdasági társaság létesítő okirata - a részvénytársaság és az
egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság kivételével - a társasági szerződés. A
részvénytársaság létesítő okirata az alapszabály, az egyszemélyes korlátolt felelősségű
társaságé az alapító okirat.
Az Alapító okirat tanúsága szerint az alapító hatáskörébe tartozik - a nonprofit gazdasági
társaság sajátosságainak megfelelően - minden olyan döntés meghozatala, amelyet törvény a
taggyűlés határkörébe utal.

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.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntések elfogadására.

2. Döntési

javaslat*

I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
._/2022. (._.) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okiratának
módosításáról, könyvvizsgálójának kijelöléséről
I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kijelöli a Budavári
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának, és egyúttal
a könyvvizsgálat ellátásért személyében is felelősnek a 2022. üzleti évet érintő
könyvvizsgálat elvégzése céljából határozott időtartamra 2023. április 15. napjáig
Gyémánt Tibor egyéni vállalkozót (adószáma: 57301888-1-30, kamarai
nyilvántartási száma: 007452, székhelye: 3300 Eger, Darvas utca 2/a.) és díjazását
a 2023. április. 15. napjáig terjedő időtartamra bruttó 500 000 Ft összegben
állapítja meg.

II.

III.

IV.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
a 2. mellékletben található módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító
Okiratnak megfelelően módosítja a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Alapító Okiratát.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Budavári Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság módosított alapító okiratának bejegyzése
céljából.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
vezető tisztségviselője útján gondoskodjon a megbízási szerződés könyvvizsgálóval
történő megkötéséről és a könyvvizsgáló cégbírósághoz történő bejelentéséről.

Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Polgármesteri Iroda

Budapest. 2022.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1. melléklet: Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője által tett
javaslat, Felügyelőbizottság határozata
2. melléklet: módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
1013 Budapest, Krisztina tér 1.

Tisztelt Képviselő-Testület!

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. néven 2021. július 15-én alapított, a cégjegyzékben 01-09
389131 számon bejegyzett, kizárólag a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában
lévő, egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság számára Gyémánt Tibort (MKVK tagszám: 007452)
javaslom kijelölni a Kft. könyvvizsgálójának 2022-es évtől 1 éves időtartamra, aki személyében lesz
felelős a könyvvizsgálatért. A könyvvizsgálat éves díja ajánlata szerint 500 000 forint.
A Budapest Kulturális Nonprofit Kft. beszerzési szabályzata alapján 2022.02.02. napjával kezdődően
beszerzési eljárást folytatott le, amelyre Gyémánt Tibor (MKVK tagszám: 007452) nyújtotta be az
összességében legkedvezőbb ajánlatot.
Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

Budapest, 2022. február 4.

ARI Zsófia
ügyvezető

Budavári Kulturális Nonprofit Kft
1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Adószám: 27414169-2-41
Bankszámlaszám:

í* 12001008-0178431 WX)100005

Határozat

Budavári Kulturális Nonprofit Kft (továbbiakban: Kft) és Gyémánt Tibor közötti, a 2Ü22-es
üzleti évre vonatkozó könyvvizsgálói szerződést.
A FB 1/2022 (II.4.) számú határozatával. 3 igen, 0 tartózkodás és ü nem mellett, elfogadta a
könyvvizsgálatra vonatkozó szerződést.

Budapest. 2022, február 4.

Völgyi Péter
FB elnök

1

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

ALAPÍTÓ OKIRATA
Az Alapító 2022. február 24. napján kelt alapítói határozatai szerint módosított szövegével egységes
szerkezetbe foglalva. A változások vastagított dőlt óerúVe/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

A Társaság székhelye:

1013 Budapest, Krisztina tér 1.

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,
Batthyány u. 67.
1014 Budapest,
Országház u. 13.
1015 Budapest,
Batthvánv 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

1

2

törzskönyvi azonosító szám: 735649
KSH statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
adószám: 15735643-2-41
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Képviseletre jogosult: Váradiné Naszály! Márta polgármester (anyja születési neve:
, adószáma:
)

lakcím:

5) A Társaság tevékenységi köre
9004 *08 Művészeti létesítmények működtetése - Főtevékenység

1812 ’08 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 ’08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1820 ’08 Egyéb sokszorosítás
4761 ’08 Könyv kiskereskedelem
4762 ’08 Újság, papaíráru kiskereskedelme
4763 ’08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4765 ’08 Játék kiskereskedelme
4778 ’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4781 ’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 Folyóirat, 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 Médireklám
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 irodai 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

2

3

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
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 határozadan 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 esedeg 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.
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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.
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, 2021. július 15. napjától határozatlan időtartamra Ari
Zsófiát (születési helye és ideje:
, anyja születési neve: Kónya Márta, lakcímlll8
Budapest, Törökugrató utca 20.111/11.). Ügyvezető e tisztségét munkaviszony keretében látja el.
14) Felügyelőbizottság

Az alapító a társaság ügyeinek, gazdasági tevékenységének
felügyelőbizottságot hozott létre. A felügyelő bizottság tagjai

folyamatos

ellenőrzésére

3

tagú

Dr. Sándor Tétemé (anyja születési neve: Fülöp Ilona Mária, lakcíme: 1014 Budapest, Úri utca 38. 2. em. 8a.,
adóazonosító jele:
),
Mendreczky Károly Róbert (anyja születési neve: Stéger Judit, lakcím: 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 60.
2. em. 18a., adóazonosító jele:
),
Völgyi Péter (anyja születési neve: Kovács Mária, lakcím: 1071 Budapest, Dózsa György út 14. 2. em. 22a.,
adóazonosító jele:
),
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.
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•
•

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 megilled.
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,
aid a könyvvizsgálatért személyében is felelős. E személy kijelölésére az Alapító jóváhagyásával
kerülhet sor.
A Társaságnak2022. febmár 24-től................................ -ig terjedő időszakra kijelölt könyvvizsgálója:

Adószám:......................
Cím:.....................
anya leánykori neve:.....................
Könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási szám:.......................
A könyvvizsgáló köteles megvizsgálni a Társaság éves beszámolóját abból a szempontból, hogy
megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, továbbá megbizható 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.
Id. a 2022. február 24. napján kelt alapítói határozatot
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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;
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.
AluKrott alapító jelen Alapító Okiratot elolvasás után az ellenjegyző ügyvéd előtt, mint akaratával mindenben
megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírta.
Budapest, 2022. febmár 24.
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest Főváros I, Kerület Budavári Önkormányzat
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Képviseletre jogosult: Váradiné Naszály! Márta polgármester
Ellenjegyzem
Budapest
2022. febmár 24.

Dr. Jánosát György ügyvéd
kamarai azonosító szám: 36062174
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti
tervének elfogadásáról és a támogatási szerződés megkötéséről
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság
Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásro alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Jegyzői Iroda

dr Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszákyi Mártc
polgármester^

l. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 92/2021. (IX. 30.)
önkormányzati határozatával megalapította a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő
Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban:
Lakásügynökség Kft.).
A Képviselő-testület a 150/2021. (X. 21.) önkormányzati határozatával döntött a
Lakásügynökség Kft-vel való támogatási szerződés aláírásáról a 2021. évre vonatkozóan,
amelynek keretében a 2021. évi működése céljából részére 10 651 020 forint támogatást
nyújtott. A támogatási szerződést a Képviselő-testület a 258/2021. (XII. 16.) önkormányzati
határozattal módosította oly módon, hogy a támogatás felhasználásának határidejét 2021.
december 31. napjáról 2022. február 28. napjára módosította.

Szükséges azonban a Lakásügynökség Kft. 2022. éves működési költségeinek biztosításáról is
gondoskodni.
Szente András ügyvezető ennek érdekében támogatási kérelmet és a Lakásügynökség Kft.
2022. évre vonatkozó üzleti tervét is benyújtotta a Budavári Önkormányzathoz.
A Lakásügynökség Kft. üzleti terve a 2022. évre összesen 48 960 360 forint önkormányzati
támogatással számol. Ebből összesen 15 000 000 forintot fordít a Felújítási- és Garancia Alap
feltöltésére, amely alapokban lévő összeget a lakásszám növekedéséhez szükséges igazítani.
Fontos sajátossága az Alapoknak azonban, hogy azok felhasználása nem szükségszerű.
A támogatás többi részéből, mint ahogy az a Lakásügynökség Kft. üzleti tervéből kiderül,
elsősorban a cég a működési kiadásait finanszírozza.
A Lakásügynökség Kft. a 2022. évre 29 db lakás hasznosításával számol.
A Lakásügynökség Kft. útján a Budavári Önkormányzat megvalósítja azon célkitűzését, hogy a
kerületben lévő biztonságos és megfizethető lakásállományt növelje, segítve ezáltal a
lakásbérleti piac átláthatóságát és a kerületben dolgozók kedvezményes áron történő
lakhatáshoz jutását.
A Lakásügynökség Kft. által igényelt összeg a Budavári Önkormányzat 2022. évi
költségvetésében tervezésre került, a költségvetési rendeletnek „az egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre" során.
A támogatás adott évben fel nem használt részének visszafizetéséről, illetve ennek a
maradványösszegnek a következő évi támogatásba történő beszámításáról minden évben az
elszámolás elfogadásával egyidejűleg a Képviselő-testület dönt.
A 2022. évre vonatkozó támogatási szerződés-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntések elfogadására!

2. DÖNTÉSI JAVASLATI.

I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti
tervének elfogadásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Lakásügynökségi Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervét - a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Jegyzői Referatúra

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal való támogatási
szerződés aláírásáról
1.

2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári
Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2022. évi
működése céljából 48 960 360 forint (azaz negyvennyolcmillió-kilencszázhatvanezerháromszázhatvan forint) támogatást nyújt A támogatást a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének az „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre" sora terhére biztosítja.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a Lakásügynökség Kft-vel kötendő támogatási szerződés aláírására a
határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásárt felelős: Jegyzői Referatúra

3. Mellékletek1

1. Támogatási Kérelem
2. Üzleti Terv
3.

Támogatási szerződés-tervezet és mellékletei

3. melléklet

Támogatási szerződés
amely létrejött
egyrészről:

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Törzskönyvi azonosító: 735649
Adószám: 15735643-2-41
Bankszámlaszám: 12010154-00379543-00100000
képviseli: Váradiné Naszály! Márta polgármester
a továbbiakban: Támogató,
másrészről:

a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.
Székhely: 1014 Budapest Kapisztrán tér 1.
Adószám: 27482380-1-41
Bankszámlaszám: HU27-12001008-01793010-00100000
Képviselő: Szente András ügyvezető
a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1. A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (II....) önkormányzati határozata alapján
az alább részletezett feltételekkel

vissza nem térítendő, működési- és felhalmozási célú pénzügyi támogatást nyújt a
Támogatott részére.
2. A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
.../2022. (................) önkormányzati rendeletében meghatározott „Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre" előirányzat terhére

48 960 360 Ft, azaz negyvennyolcmillió-kilencszázhatvanezer- háromszázhatvan forint
összegű támogatást biztosit.

amelyet a Támogatott Raiffeisen Banknál vezetett HU27-12001008-01793010-00100000
számú számlaszámára, a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül átutal.
3. A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (II. ..)
önkormányzati határozatával elfogadott, a Támogatott által a 2022. évre vonatkozó üzleti
tervében foglalt célokra használható fel.

Támogatott az üzleti tervének megfelelően a támogatás összegéből 15 000 000 forintot két
Alap: a Felújítási Alap (12 000 000 forint) és a Garancia Alap (3 000 000 forint) feltöltésére
fordít.

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. számú mellékletében nyilatkozatot tesz.
5. 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.
6. A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene
csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma
felfüggesztésre került.
7. A 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. 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.
A Garancia Alap és Felújítási Alap esetén e két alap feltöltése a támogatás erre fordítható
része felhasználásának minősül, amelyet Támogatott elkülönített nyilvántartás bemutatásával
igazol.
10. 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.
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 * *
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. A Támogatott az e szerződésben megjelölt támogatást kizárólag a jelen szerződésben
rögzített cél megvalósítására, az itt rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen
használhatja fel.
14. A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
a.

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

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

15. 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.
16. 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.
17. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 14. pontban rögzített elállása, valamint
a 16. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt
banki inkasszó jogával.
18. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint a 20. pontban meghatározott pénzügyi elszámolás határidejeként megjelölt
időpontokig 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 - átvételi
elismervény ellenében - a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros
I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal címére.19 20
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 aláirt ÁFA-Nyílatkozat is (3. számú
melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 2. pontja

szerinti összeg tekintetében a jelen szerződés aláírása és a felhasználási határidő napja
közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli
bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.

A felhasználás, valamint a pénzügyi elszámolás határideje.
20. A Támogatás jelen szerződés aláírásától 2022. december 31. napjáig használható fel.
Támogatott a Támogatással legkésőbb 2023. február 28. napjáig köteles tételesen és
hitelesen elszámolni. Az Alapokról elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetni, mely
naprakészen tartalmazza a felhasználást és az aktuális egyenleget. Az ebből történő kifizetés

ugyanúgy elszámoláshoz kötött. Az Alapokból felhasznált összeg visszapótlásáról a Kft. köteles
gondoskodni az aktuális év elszámolásának elfogadását követő tárgy évi támogatás
összegének terhére. A tárgyév végén az Alapokban megmaradó maradványösszeg nem kerül
automatikusan visszafizetésre az Önkormányzat részére, viszont a társaság köteles
elszámolásában a Garancia Alap és a Felújítási Alap elkülönített kezelését, valamint a
felhasználást tételesen bemutatni.
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 az Áht. szabályai szerint. 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
nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

meghatározott

23. Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót
feltünteti.
24. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő
károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
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,
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.
Kelt, Budapest. 2022.____________

Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat

Budavári Lakásügynökség Kft.

Váradiné Naszályi Márta

Szente András

polgármester

ügyvezető

Kelt: Budapest, 2022.___

Jogi szignalizáció:

Kelt: Budapest, 2022._____________

Jegyző
Kelt: Budapest, 2022.______

Pénzügyi ellenjegyzés:

Gazdasági Irodavezető

Budapest, 2022.

Mellékletek:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. Áfa-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat
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BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe):
Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

2) A kérelmező adóazonosító száma (adószáma):

27482380-1-41

3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:
Szente András, lakasugynokseg@budavat.hu. +36203145434

4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
vonatkozásaira:
A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan gazdasági társaság, amely üres,
magántulajdonú ingatlanok hasznosításával foglalkozik. A Lakásügynökségen
keresztül bérelhető lakások egy, a társadalmi egyenlőtlenségeket tudatosító, jól és
igazságosan szabályozott feltételrendszerben jelentenek megfizethető lakhatási
lehetőséget olyan, az I. kerületben és az I. kerületért dolgozó, önkormányzati és
állami alkalmazottak számára, akiknek a piaci albérletárak megfizetése gondot
okoz, és akik nem tudnak hozzájutni szociális vagy költségelvű bérleti díjon
önkormányzati bérlakásokhoz.

5) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatoK. beszerzések ismertetése,
azok Tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó
részletes költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági
tanulmány):
2022. évi Üzleti Tervben részletezve

6) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános forgalmi adó összege:
Támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege: 48.960.360,-Ft.
Levonható, visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege: 0,-Ft.

7) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2022. évi Üzleti Tervben részletezve

8) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól
igényelt és kapott egyéb támogatás összege:

Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel
haladéktalanul kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét
.--..swipNanorofitwt

Budapest, 2022. február 7

képviseletre jogosult cégszerű aláírása
(természetes személy esetén kérelmező aláírása)

Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1) összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
AFA-nyilatkozat (3. számú melléklet)

támogatási szerződés megkötésének feltétele:
1) felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz (2. számú melléklet)
2) ádáthatósági nyilatkozat (1. számú melléklet)

A támogatási szerződés mellékletét képezi a fentieken túl:
1) elszámolási lap (4. számú melléklet)
2) Tájékoztató a Budapest I. Kerület Budavárt Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához (5. számú melléklet)
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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 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott, Szente András, mint a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. (székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér L adószám: 27482380-1-41) 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 Budavári Lakásügynökség
Nonprofit Kft (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(Nvtv.) 3. § (1) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősük 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 alapááii»öiM*SBuffi" vagyok a szervezet
képviseletére.
Budapest, 2022. február 7.
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cégszerű aláírás

Szente András, ügyvezető
szervezet vezetőjének neve, titulusa

1 átlátható sytrvc^el:
ay- a^állam, a költségvetési sqtrv, a köztestület, a helyi önkormányul, a nemzetiség önkormányzat, a társulás, a% egyházijogi személy, az olyan gazdálkodó s^ne^t,
amelyben azáüam iwgy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%~cs részesedéssel rendelkezik, a nem^tközj szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság
a külföldi állam 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 wgyjogi személyiségül mm rendelkezigi^álkodó szervezet, amely megfelel a következőfeltételeknek:
bdfö- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmusftnans^roz^sa metszéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
bb) az Hurópai Unió tagállamában, az Európai Gazdaság Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együitműködéá és Fejlesztési Szenet
tagállamában t<agy olyan államban rendelkezik adóilktősiggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társaság adóról és az osztalékadóról szpló törvény szerint meghatározott ellenőrzőit külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben kö^xt/enül vagy közvetetten több mint 25%-oí tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírójogi személy,jogj s^mélyiséggel nem
rendelkezőgazdálkodó szervez?* tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerintijtUittltkfennállnak;
c) az a ávil szerveset és a visjtánulai, amely megfelel a követkéz? feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vizjtársukt, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló mcgdlapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az....................... ............................. ügyiratszámú támogatási szerződéshez
Raiffeisen Bank Zrt.

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

Támogatás megnevezése:

felhalmozási

célú

pénzügyi

Támogatás ügyiratszáma:
Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett fizetési számláinak
pénzforgalmi jelzőszáma:

12001008-01793010-00100000

Kedvezményezett neve:

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett számlájának pénzforgalmi Raiffeisen Bank Zrt.
jelzőszáma:
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022....................................... naptól visszavonásig.
A beszedési megbízáshoz oldratot nem kell csatolni.

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás visszavonásig érvényes. A felhatalmazás csak Kedvezményezett írásbeli
hozzájárulásával vonható vissza.

Budapest, 2022. február
Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.

szervezet neve

Szente András, ügyvezető

szervezet vezetőjének neve, titulusa
A Raiffeisen Bank Zrt. a felhatalmazást befogadta azzal, hogy a beszedési megbízás
benyújtásakor annak jogosságát (és összegszerűségét) nem vizsgálja.

(számlavezető bank)

NYILATKOZAT

Alulírott, Szente András a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. (adószám: 27482380-1
41) képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

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

Jelen nyilatkozatot a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási
szerződéshez teszem, más célra nem használható feL
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

tósüfínófeég Nonprofit KH.
Budapest, 2022. február 7.

!V Kaptezlran ter

; 01.09-, J91839
;mj27 81380-1-W

:erö áLnr.ls

Szente András, ügyvezető
szervezet vezetőjének neve, titulusa

to

NYILATKOZATOK
I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező teonészetes személy):
-

neve:................................................................................................................................................

-

lakcíme:............................................................................................................................................

-

születési helye:................................................................................................................................

-

születési ideje:.................................................................................................................................

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
-

cégneve: Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft.

-

székhelye: 1014 Budapest, Kapiszttán tér 1.

-

cégjegyzékszáma: 01-09-391839

-

adószáma: 27482380-1-41

-

képviselőjének neve: Szente András

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 cék A Budavári Lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az
elérhető, biztonságos és megfizethető lakásállományt növeli, hozzájárul a lakhatási
válság mérsékléséhez.

-

III.

pályázott/kérelmezett összeg: 48 960 360 forint

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. §-ban foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)

-

fennáll

-

nem áll fen«i-

(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

Szente András, ügyvezető

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:
Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel
haladéktalanul kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét.

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

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

Szente András, ügyvezető

szervezet vezetőjének neve, titulusa
2

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 megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek
önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
J) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
jb) 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 irányadó 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,
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 államtitkát, 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 közjog tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a

köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a
nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes,
a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a
központi államigazgatási szerv - ad) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő

részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
di) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve
A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan gazdasági társaság, amely ingatlanok
hasznosításával foglalkozik. Fő tevékenységeként magánszemélyektől használatba vett
ingatlanokat ad tovább bérbe a kerületben közalkalmazottként dolgozók részére. {Az üzleti terv
végén, az 1. és 2. számú Mellékletekben látható a tulajdonosokkal történő egyeztetés, illetve
a szerződéskötési folyamat tapasztalatokon alapuló menetrendje.) A Lakásügynökség a jelen
üzleti terv szerint 2022. év végére 29 db lakás hasznosításával számol.

A lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az elérhető, biztonságos és megfizethető
lakásállományt növeli, de a lakásbérleti piac átláthatatlanságán is segíthet. Csökkenti az
ingatlantulajdonosok motivációját arra, hogy a lakásaikat üresen tartsák. A Budavári
Lakásügynökség elsődleges bérlői célcsoportjának a kerületben dolgozó közalkalmazottakat
és azok családtagjait tekinti.
Érdemes ugyanakkor már most említést tenni arról az örvendetes fejleményről, hogy - többek
között az I. kerületben bevezetett lakásügynökségi modell tapasztalataira alapozva - a 2022.
év folyamán várhatóan elindul a Fővárosi Lakásügynökség és ennek kapcsán kialakításra kerül
majd a főváros és az egyes kerületek lakásügynökségei közötti együttműködés terve. Ezt a
koncepciót a kidolgozás után a Budavári Lakásügynökség természetesen a Budavári
önkormányzat, mint tulajdonos elé fogja terjeszteni jóváhagyásra - függetlenül attól, hogy
annak lesz-e kihatása a jelen üzleti terv teljesülésére, vagy sem.

Jelen terv célja a Budavári Lakásügynökség első teljes, 2022. január 1.-től 2022. december
31.-ig tartó üzleti évének költségkimutatás-összegzése.

A) Az alaptevékenység tervezett bevételei és kiadásai
Tekintettel arra, hogy a Lakásügynökség a magánlakások hasznosításakor a piaci bérleti díjból
kapott (a tervek szerint átlagosan 25% körüli) kedvezményt teljes egészében érvényesíti a
lakások bérbeadásakor a bérlők felé, így az alaptevékenységéből tervezhető módon nem
keletkezik eredménye. Amennyiben valamely lakásra vonatkozó hasznosítási szerződésben a
tervezettnél lényegesen kedvezőbb hasznosítási díjat sikerül elfogadtatni a tulajdonossal, úgy
az esetlegesen fennmaradó nyereséget a Lakásügynökség visszaforgatja a Felújítási Alapba,
vagy a Garancia-alapba. Mindez megfelel a Lakásügynökség nonprofit gazdasági társasági
formában történő működésének.

B) Kiadások
I.

Egyszeri kiadások

1. Beruházási költségek
Ezek a kiadások a Lakásügynökség 2022. márciusára tervezett, 2 fős létszámbővítésekor
felmerülő költségek, és az alábbi táblázatban tételes bontásban megtalálhatóak:

Beruházás egyszeri
kiadások

Bútorok (asztalok, székek,
iratrendezők - 2 fő + tárgyaló)

600 000 Ft

600 000 Ft

Számítógép (2 db)

600 000 Ft

600 000 Ft

Konyhai alapeszközök

100 000 Ft

100 000 Ft

Mobiltelefon-készülék
(2 db)

200 000 Ft

200 000 Ft

Előre nem látható kiadások

400 000 Ft

400 000 Ft

Kategória összesen

1 900 000 Ft

A bútorok, a számítógép és a telefonkészülékek költsége a piaci árak alapján számolt átlagárak
figyelembe vételével került kiszámításra 2 fő irodai dolgozó számára, valamint a
tárgyalóhelyiség berendezéseként.

2. Alapok feltöitése
2022. évre:
Felújítási Alap:

12 000 000 Ft.

Garancia-alap:

3 000 000 Ft.

Alapok összesen:

15 000 000 Ft.

Esedékesséti
2022. március 15.
Felújítási Alap:

8 000 000 Ft.

Garancia-alap:

2 000 000 Ft.

2022. szeptember 15.
Felújítási Alap:

4 000 000 Ft.

Garancia-alap:

1 000 000 Ft.

Az esetleges felújítási igények alapján fennálló, valamint a szintén csak eshetőlegesen
felmerülő, a bérleti díj elmaradásával, illetve a közüzemi díjak meg nem fizetésével összefüggő
költségek fedezetéhez szükséges Felújítási Alap, illetve Garancia-alap a Lakásügynökség
indulásakor (a cégbejegyzést követően) jött létre 4 millió, illetve 1 millió forint összegű források
felhasználásával. A 2022. évben az alapokban elkülönített pénzeszközöket a hasznosított
lakások számának tervezett növekedése miatt kell növelni, ennek ütemezését célszerű a
lakásszám-növekedéshez igazítani. Jelen tervezet a 2022. évben évi két alkalommal történő,
egyenlő összegű feltöltéssel számol az alapok vonatkozásában, március és szeptember
hónapban.
Továbbra is érdemes hangsúlyozni, hogy egyik alap igénybevétele sem szükségszerű. A
Felújítási Alap terhére történő kifizetések csak a felújítandó lakásokban elvégzett, a lakhatás
alapfeltételeinek megteremtésére irányuló munkálatok finanszírozását szolgálják - azaz, ha a
rendszerbe kerülő lakások nem igényelnek felújítást, akkor a Felújítási Alap érintetlen marad.
Hasonló elv érvényesül a Garancia-alap esetében is, tehát ha a Lakásügynökség által
hasznosításra átvett, majd bérbe adott lakások bérlői szerződésszerűen járnak el a bérleti díj,
és a közüzemi díjak rendezésénél, akkor a Garancia-alap nem kerül megterhelésre.
Emellett azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha kifizetés is történik bármelyik alap terhére,
úgy legkésőbb középtávon {azaz 2-3 éven belül) az így kifizetésre kerülő összegek valamilyen
formában visszakerülnek a Lakásügynökséghez. A Felújítási Alap esetén a lakástulajdonossal
kötött megállapodás alapján kap a Lakásügynökség további kedvezményt a hasznosítás
dijából, a Garancia-alap esetében pedig a Lakásügynökség igénybe veszi a rendelkezésére
álló jogi eszközöket a bérlő által meg nem fizetett díjak, esetleg kártérítési összegek
behajtására.
Az alapok szerepe tehát elsősorban a hirtelen fellépő forrásigény kielégítése, de ezek
visszapótlása egyfelől szerződéses formában, másfelől követelés-behajtás formájában elvileg
(az adós bérlő jelenlegi és jövőbeni hozzáférhető jövedelmének, illetve vagyonának mértéke
által meghatározott korlátok között) teljes mértékben biztosított.
Mindez együttesen azt jelenti, hogy a létrehozott alapokba fektetett források hosszú távon
további pótlás nélkül is egyensúlyban maradnak. A 2022. évben sor kerül az alapok végleges
összegű feltöltésére, ezt követően az alapok tekintetében már nem számolunk további
önkormányzati forrás bevonásával.

II.

Rendszeres kiadások

1. Személyi kiadások
A Lakásügynökség 2022. év márciusától a tervek szerint 1 fő ügyvezetővel, valamint 2 fő, heti
20 - 20 órában foglalkoztatott koordinátor munkatárssal fog működni. Emellett a 3 tagú
felügyelőbizottság díjazása is része a Lakásügynökség költségvetésében szereplő személyi
jellegű ráfordításoknak.

Ezek a kiadások havonta felmerülő költségek, és tételes bontásban havonta, illetve 11
hónapra* számolva a következők:
Bruttó

Személyi
költségek
(bér +
járulékok)

ügyvezető

800 000 Ft

1. koordinátor
munkatárs**

250000 Ft

2. koordinátor
munkatárs**

250 000 Ft

FB elnök (220 e bruttó)
FB tagok (2 fő, 66 e
bruttó/fő)

220 000 Ft

66 000 Ft

Kategória összesen
* A januári bérek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerültek
**Márciustól számolva

Teljes bér +
járulékok /
hónap

2022. febrdec*

904 000 Ft

9 944 000 Ft

282 500 Ft

2 825 000 Ft

282 500 Ft

2 825 000 Ft

248 600 Ft

2 734 600 Ft

149 160 Ft

1 640 760 Ft

1 866 760 Ft

19 969 360 Ft

2. Havonta felmerülő irodai költségek 2022. február-december*

Telefon-előfizetés (3 db)***

24 000 Ft

264 000 Ft

Irodaszer

15 000 Ft

165 000 Ft

210 000 Ft

2 310 000 Ft

40 000 Ft

440 000 Ft

50 000 Ft

500 000 Ft

Könyvelés

35 000 Ft

385 000 Ft

Marketing

100 000 Ft

1 100 000 Ft

Bankköltség

25 000 Ft

275 000 Ft

Munkatársak + 3 fb tag
bérszámfejtés

18 000 Ft

198 000 Ft

Egyéb havi kiadások

20 000 Ft

220 000 Ft

527 000 Ft

5 857 000 Ft

Iroda bérleti díj**
Közüzemi számlák (gáz. víz,
csatorna, internet, egyéb)

Irodai kiadások Könyvvizsgálat***

Kategória összesen

*a januári költségek már kifizetésre kerültek az előző évi támogatás terhére
**az Önkormányzat felé fizetendő
***2022. márciusától

3. Havonta felmerülő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások
Ezek azok a havonta felmerülő költségek, amelyek - mivel a lakásállomány nagyságához
vannak rendelve, a lakásállomány pedig a kalkuláció szerint havonta fokozatosan növekszik az év elejétől a naptári év végéig minden hónapban növekednek. A Lakásügynökség által
állományba vett magánlakások száma és havi költsége a tervek alapján az alábbiak szerint
alakul 2022-ben:
változás

összes lakás

lakásállomány költségei

január

+1

1

184 000

február

+2

3

314 000

március

+3

6

450 000

április

+3

9

468 000

május

+3

12

486 000

június

+3

15

504 000

július

+2

17

398 000

augusztus

+1

18

286 000

szeptember

+3

21

540 000

október:

+3

24

558 000

november:

+3

27

576 000

december:

+2

29

470 000

29

182

5 234 000

Összesen:

A Lakásügynökség működésének a hasznosftott lakásokhoz kapcsolódó költségei egy lakásra
lebontva, valamint a naptári év végére (a lakások számának hónapról hónapra tervezett
növekedésével számolva) összesen a következők:
Lakás felmérése bérleti díjra
vonatkozó, független értékbecsléssel
Tulajdonosok bérszámfejtés (lakás,
hónap)**

Lakásállományhoz bérlői szerződés záradékainak
közjegyzői okiratba foglalása
kapcsolódó
kiadások
Lakások állapot-felmérésének átlagos
havi költsége (lakás, hónap)**

Ügyvédi díj (szerződés ellenjegyzése*
és átlag havi 2 óra díja***)

Kategória összesen

18 000 Ft

522 000 Ft*

3 000 Ft

546 000 Ft

50 000*

1 450 000 Ft

3 000 Ft

546 000 Ft

50 000 Ft*
+

1 450 000 Ft

60 000 Ft***

720 000 Ft

+

5 234 000 Ft

iakás*hónap összesen: 182)
*a lakás rendszerbe kerülésekor felmerülő, lakásonkénti egyszeri költség
** a hasznosított lakások havi darabszámait összegezve (lakás'hónap)
*** az ügyvédi díj csak akkor merül fel tényleges költségként, amikor konkrét ügyvédi tevékenység elvégzése
szükséges, tehát NEM átalánydíj

4. Tartalék képzése a 2022. évben felmerülő, a COVID-járvány miatti,
előre nem látható problémák megoldására

Szükségesnek tartunk egyszeri alkalommal elkülöníteni egy kifejezetten a járványnak a
Lakásügynökséget esetlegesen érintő következményei kezelésében segítséget jelentő
tartalékot.

COVID-tartalék egyszeri elkülönítése:

1 000 000 Ft

összegzés - A Budavári Lakásügynökség 2022. évi költségvetése

Beruházási kiadások:

1.900.000

Működési kiadások:

31.060.360

Felújítási Alap:

12.000.000

Garancia-alap:

3.000.000

COVID-tartalék:

1.000.000

Összesen:

48.960.360

2022-es költségvetési év
Budavári Önkormányzat költségvetése szempontjából

Budavári Lakásügynökség sor
átadott vagyon (alaptőke)
éves alapítói hozzájárulás

millió HUF
3.000.000
48.960.360

működési költség

31.060.360

beruházási költségek ]
Felújítási Alap i

1.900.000

Garancia-alap\

12.000.000
S.OOO.OOOi

1. Melléklet - A lakástulajdonosokkal történő egyeztetés idővonala
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2. Melléklet - A szerződéskötési folyamat idővonala
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Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft Felügyeiőbizottság 2022/02/11 számú
határozat

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft felügyelőbizottsága a Budavári
Lakásügynökség Nonprofit Kft 2022. évre vonatkozó üzleti tervét 2022. február 11-ei
ülésén elfogadta, azt a Budavári Önkormányzat számára, mint tulajdonos számára
elfogadásra javasolja.
A felügyelőbizottság megállípította, hogy a felügyelőbizottsági tagok iiieíénye az
önkormányzati képviselői alapilletményhez kötött és annak 2022. évi változásával
változni fog, mely változást az elfogadott üzleti terve nem tartalmazza. Ezt a változást
a felügyelőbizottság kéri átvezetni az elfogadott űzeti tervben.

Budapest, 2022. február 11.

Büttl Ferenc
Budavári Lakásügynökség felügyelőbizottsági elnök

A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve
A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. olyan gazdasági társaság, amely ingatlanok
hasznosításával foglalkozik. Fő tevékenységeként magánszemélyektől használatba vett
ingatlanokat ad tovább bérbe a kerületben közalkalmazottként dolgozók részére. (Az üzleti terv
végén, az 1. és 2. számú Mellékletekben látható a tulajdonosokkal történő egyeztetés, illetve
a szerződéskötési folyamat tapasztalatokon alapuló menetrendje.) A Lakásügynökség a jelen
üzleti terv szerint 2022. év végére 29 db lakás hasznosításával számol.

A lakásügynökség fő célja szerint a kerületben az elérhető, biztonságos és megfizethető
lakásállományt növeli, de a lakásbérleti piac átláthatatlanságán is segíthet. Csökkenti az
ingatlantulajdonosok motivációját arra, hogy a lakásaikat üresen tartsák. A Budavári
Lakásügynökség elsődleges bérlői célcsoportjának a kerületben dolgozó közalkalmazottakat
és azok családtagjait tekinti.

Érdemes ugyanakkor már most említést tenni arról az örvendetes fejleményről, hogy - többek
között az I. kerületben bevezetett lakásügynökségi modell tapasztalataira alapozva - a 2022.
évfolyamán várhatóan elindul a Fővárosi Lakásügynökség és ennek kapcsán kialakításra kerül
majd a főváros és az egyes kerületek lakásügynökségei közötti együttműködés terve. Ezt a
koncepciót a kidolgozás után a Budavári Lakásügynökség természetesen a Budavári
Önkormányzat, mint tulajdonos elé fogja terjeszteni jóváhagyásra - függetlenül attól, hogy
annak lesz-e kihatása a jelen üzleti terv teljesülésére, vagy sem.

Jelen terv célja a Budavári Lakásügynökség első teljes, 2022. január 1 .-tői 2022. december
31 .-ig tartó üzleti évének költségkimutatás-összegzése.

A) Az alaptevékenység tervezett bevételei és kiadásai
Tekintettel arra, hogy a Lakásügynökség a magánlakások hasznosításakor a piaci bérleti díjból
kapott (a tervek szerint átlagosan 25% körüli) kedvezményt teljes egészében érvényesíti a
lakások bérbeadásakor a bérlők felé, így az alaptevékenységéből tervezhető módon nem
keletkezik eredménye. Amennyiben valamely lakásra vonatkozó hasznosítási szerződésben a
tervezettnél lényegesen kedvezőbb hasznosítási díjat sikerül elfogadtatni a tulajdonossal, úgy
az esetlegesen fennmaradó nyereséget a Lakásügynökség visszaforgatja a Felújítási Alapba,
vagy a Garancia-alapba. Mindez megfelel a Lakásügynökség nonprofit gazdasági társasági
formában történő működésének.

B) Kiadások
I.

Egyszeri kiadások

1. Beruházási költségek
Ezek a kiadások a Lakásügynökség 2022. márciusára tervezett, 2 fős létszámbővítésekor
felmerülő költségek, és az alábbi táblázatban tételes bontásban megtalálhatóak:

Beruházás egyszeri
kiadások

Bútorok (asztalok, székek,
iratrendezők - 2 fő + tárgyaló)

600 000 Ft

600 000 Ft

Számítógép (2 db)

600 000 Ft

600 000 Ft

Konyhai alapeszközök

100 000 Ft

100 000 Ft

Mobiltelefon-készülék
(2 db)

200 000 Ft

200 000 Ft

Előre nem látható kiadások

400 000 Ft

400 000 Ft

Kategória összesen

1 900 000 Ft

A bútorok, a számítógép és a telefonkészülékek költsége a piaci árak alapján számolt átlagárak
figyelembe vételével került kiszámításra 2 fő irodai dolgozó számára, valamint a
tárgyalóhelyiség berendezéseként.

2. Alapok feltöitése
2022. évre:
Felújítási Alap:

12 000 000 Ft.

Garancia-alap:

3 000 000 Ft.

Alapok összesen:

15 000 000 Ft.

Esedékesség
2022. március 15.
Felújítási Alap:

8 000 000 Ft.

Garancia-alap:

2 000 000 Ft.

2022. szeptember 15.
Felújítási Alap:

4 000 000 Ft.

Garancia-alap:

1 000 000 Ft.

Az esetleges felújítási igények alapján fennálló, valamint a szintén csak eshetőlegesen
felmerülő, a bérleti díj elmaradásával, illetve a közüzemi díjak meg nem fizetésével összefüggő
költségek fedezetéhez szükséges Felújítási Alap, illetve Garancia-alap a Lakásügynökség
indulásakor (a cégbejegyzést követően) jött létre 4 millió, illetve 1 millió forint összegű források
felhasználásával. A 2022. évben az alapokban elkülönített pénzeszközöket a hasznosított
lakások számának tervezett növekedése miatt kell növelni, ennek ütemezését célszerű a
lakásszám-növekedéshez igazítani. Jelen tervezet a 2022. évben évi két alkalommal történő,
egyenlő összegű feltöltéssel számol az alapok vonatkozásában, március és szeptember
hónapban.
Továbbra is érdemes hangsúlyozni, hogy egyik alap igénybevétele sem szükségszerű. A
Felújítási Alap terhére történő kifizetések csak a felújítandó lakásokban elvégzett, a lakhatás
alapfeltételeinek megteremtésére irányuló munkálatok finanszírozását szolgálják - azaz, ha a
rendszerbe kerülő lakások nem igényelnek felújítást, akkor a Felújítási Alap érintetlen marad.
Hasonló elv érvényesül a Garancia-alap esetében is, tehát ha a Lakásügynökség által
hasznosításra átvett, majd bérbe adott lakások bérlői szerződésszerűen járnak el a bérleti díj,
és a közüzemi díjak rendezésénél, akkor a Garancia-alap nem kerül megterhelésre.
Emellett azt is érdemes szem előtt tartani, hogy ha kifizetés is történik bármelyik alap terhére,
úgy legkésőbb középtávon (azaz 2-3 éven belül) az így kifizetésre kerülő összegek valamilyen
formában visszakerülnek a Lakásügynökséghez. A Felújítási Alap esetén a lakástulajdonossal
kötött megállapodás alapján kap a Lakásügynökség további kedvezményt a hasznosítás
díjából, a Garancia-alap esetében pedig a Lakásügynökség igénybe veszi a rendelkezésére
álló jogi eszközöket a bérlő által meg nem fizetett díjak, esetleg kártérítési összegek
behajtására.
Az alapok szerepe tehát elsősorban a hirtelen fellépő forrásigény kielégítése, de ezek
visszapótlása egyfelől szerződéses formában, másfelől követelés-behajtás formájában elvileg
(az adós bérlő jelenlegi és jövőbeni hozzáférhető jövedelmének, illetve vagyonának mértéke
által meghatározott korlátok között) teljes mértékben biztosított.
Mindez együttesen azt jelenti, hogy a létrehozott alapokba fektetett források hosszú távon
további pótlás nélkül is egyensúlyban maradnak. A 2022. évben sor kerül az alapok végleges
összegű feltöltésére, ezt követően az alapok tekintetében már nem számolunk további
önkormányzati forrás bevonásával.

II.

Rendszeres kiadások

1. Személyi kiadások
A Lakásügynökség 2022. év márciusától a tervek szerint 1 fő ügyvezetővel, valamint 2 fő, heti
20 - 20 órában foglalkoztatott koordinátor munkatárssal fog működni. Emellett a 3 tagú
felügyelőbizottság díjazása is része a Lakásügynökség költségvetésében szereplő személyi
jellegű ráfordításoknak.

Ezek a kiadások havonta felmerülő költségek, és tételes bontásban havonta, illetve 11
hónapra* számolva a következők:
Bruttó

ügyvezető

Személyi
költségek
(bér +
járulékok)

800 000 Ft

1. koordinátor
munkatárs**

250000 Ft

2. koordinátor
munkatárs**

250 000 Ft

FB elnök (220 e bruttó)

220 000 Ft

FB tagok (2 fő, 66 e
bruttó/fő)

66 000 Ft

FB elnök díjnövekmény***
(252 e - 220 e)

32 000 Ft

FB tagok (2 fő) díj
növekmény*** (75,6 e 66e = 9,6 e)/fő

9 600 Ft

Kategória összesen

Teljes bér +
járulékok /
hónap

2022. febrdec*

904 000 Ft

9 944 000 Ft

282 500 Ft

2 825 000 Ft

282 500 Ft

2 825 000 Ft

248 600 Ft

2 734 600 Ft

149 160 Ft

1 640 760 Ft

36 160 Ft

433 920 Ft****

21 696 Ft

260 352 Ft****

1 924 616 Ft

20 663 632 Ft

* A januári bérek már az előző évi támogatás terhére kifizetésre kerültek
"Márciustól számolva
***A köztisztviselői alapilletmény, illetve a képviselői illetmény-alap növekedése miatt
****12 hónapra számítva, mivel az illetmény-növekedés 2022. január 1.-re visszamenőleg hatályos

2. Havonta felmerülő irodai költségek 2022. február-december*

Telefon-előfizetés (3 db)***

24 000 Ft

264 000 Ft

Irodaszer

15 000 Ft

165 000 Ft

210 000 Ft

2 310 000 Ft

40 000 Ft

440 000 Ft

50 000 Ft

500 000 Ft

Könyvelés

35 000 Ft

385 000 Ft

Marketing

100 000 Ft

1 100 000 Ft

Bankköltség

25 000 Ft

275 000 Ft

Munkatársak + 3 fb tag
bérszámfejtés

18 000 Ft

198 000 Ft

Egyéb havi kiadások

20 000 Ft

220 000 Ft

527 000 Ft

5 857 000 Ft

Iroda bérleti díj**
Közüzemi számlák (gáz, víz,
csatorna, internet, egyéb)

Irodai kiadások Könyvvizsgálat***

Kategória összesen

*a januári költségek már kifizetésre kerültek az előző évi támogatás terhére
**az Önkormányzat felé fizetendő
***2022. márciusától

3. Havonta felmerülő, a lakásállományhoz kapcsolódó kiadások
Ezek azok a havonta felmerülő költségek, amelyek - mivel a lakásállomány nagyságához
vannak rendelve, a lakásállomány pedig a kalkuláció szerint havonta fokozatosan növekszik az év elejétől a naptári év végéig minden hónapban növekednek. A Lakásügynökség által
állományba vett magánlakások száma és havi költsége a tervek alapján az alábbiak szerint
alakul 2022-ben:
változás

összes lakás

lakásállomány költségei

január

+1

1

184 000

február

+2

3

314 000

március

+3

6

450 000

április

+3

9

468 000

május

+3

12

486 000

június

+3

15

504 000

július

+2

17

398 000

augusztus

+1

18

286 000

szeptember

+3

21

540 000

október:

+3

24

558 000

november:

+3

27

576 000

december:

+2

29

470 000

összesen:

29

5 234 000

A Lakásügynökség működésének a hasznosított lakásokhoz kapcsolódó költségei egy lakásra
lebontva, valamint a naptári év végére (a lakások számának hónapról hónapra tervezett
növekedésével számolva) összesen a következők:
Lakás felmérése bérleti díjra
vonatkozó, független értékbecsléssel

18 000 Ft

522 000 Ft*

3 000 Ft

546 000 Ft

50 000*

1 450 000 Ft

Lakások állapot-felmérésének átlagos
havi költsége (lakás, hónap)**

3 000 Ft

546 000 Ft

Ügyvédi díj (szerződés ellenjegyzése*
és átlag havi 2 óra díja***)

50 000 Ft*
+
60 000 Ft***

1 450 000 Ft

Tulajdonosok bérszámfejtés (lakás,
hónap)**

Lakásállományhoz bérlői szerződés záradékainak
közjegyzői okiratba foglalása
kapcsolódó
kiadások

Kategória összesen

+

720 000 Ft
5 234 000 Ft

(lakás*hónap összesen: 182)
*a lakás rendszerbe kerülésekor felmerülő, lakásonkénti egyszeri költség
** a hasznosított lakások havi darabszámait összegezve (lakás'hónap)
*** az ügyvédi díj csak akkor merül fel tényleges költségként, amikor konkrét ügyvédi tevékenység elvégzése
szükséges, tehát NEM átalánydíj

4. Tartalék képzése a 2022. évben felmerülő, a COVID-járvány miatti,
előre nem látható problémák megoldására

Szükségesnek tartunk egyszeri alkalommal elkülöníteni egy, kifejezetten a járványnak a
Lakásügynökséget esetlegesen érintő következményei kezelésében segítséget jelentő
tartalékot.

COVID-tartalék egyszeri elkülönítése:

1 000 000 Ft

Összegzés - A Budavári Lakásügynökség 2022. évi költségvetése

Beruházási kiadások:

1.900.000

Működési kiadások:

31.754.632

Felújítási Alap:

12.000.000

Garancia-alap:

3.000.000

COVID-tartalék:

1.000.000

Összesen:

49.654.632

2022-es költségvetési év
Budavári önkormányzat költségvetése szempontjából

Budavári Lakásügynökség sor
átadott vagyon (alaptőke)
éves alapítói hozzájárulás

millió HUF
3.000.000
49^654.632:

működési költség

31754.632

beruházási költségek

1.900.000

Felújítási Alap

12.000.000
3.Ö0ÖÖÖÖ

Garancia-alap

1.

Melléklet - A lakástulajdonosokkal történő egyeztetés idővonala
r---------------

Egyeztetési folyamat átlagos
előrehaladása

r

2-3

1

Hét

4

r

5

6-9

10-12

13

Folyamatrész megnevezése

Tulajdonos jelentkezik
Megtekintési időpont egyeztetése
Lakás felmérése értékbecslővel
Ajánlat elkészítése, elküldése
Tulajdonos válaszol az ajánlatra
Egyeztetés a feltételekről
Megállapodás a feltételekben

2.

Melléklet - A szerződéskötési folyamat idővonala

Szerződéskötési folyamat
előrehaladása

Nap

i
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4

5
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r
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ff
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Folyamatrész mefnevezésa

Előszerződés megkötése a
tulajdonossal
Pályázat kiírása, hirdetés
megjelentetése
Pályázat időtartama
Pályázat lezárása
Lehetséges megtekintési időpontok
Előszerződés kötése nyertes
pályázóval
Szerződéskötés tulajdonossal

1

_L

■

tamil

TTTmiTl
r
iT

Lakás átvétele tulajdonostól
Szerződéskötés pályázóval ügyvéd
előtt
Szerződésrészek közjegyzői
záradékba fogcalása
Lakás átadása bérlőnek

IN Mi
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére
a Környezetvédelmi Alap felhasználására
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános 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
testület ülésére benyújtom:

irodavezető

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 16/2006. (VII.14.) Kt. rendeletének
(továbbiakban Rendelet) 5. §-a rendelkezik az alap felhasználási módjáról.
A Rendelet 5. §-a alapján
„(1) A polgármester minden évben felhasználási tervet készít a Környezetvédelmi Alap szabad
pénzeszközének felhasználására, melynek fedezete a Környezetvédelmi Alap számláján
rendelkezésre áll. A felhasználási tervet a Képviselő-testület - a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság előzetes javaslata alapján - évente, a költségvetési rendelet
elfogadásával egyidejűleg hagyja jóvá.
(2) A döntést megelőzően ki kell kérni a környezetvédelmi tanácsnok véleményét.
(3) A Környezetvédelmi Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló
beavatkozás költségeire, a felosztásra javasolt összeg 10%-át tartalékra kell helyezni.
(4) Az elfogadott terv beépül az Önkormányzat éves költségvetésébe.

(5) A Környezetvédelmi Alap számlára tárgyévben érkező bevételekről a Képviselő-testület a
költségvetési rendelete évközi módosításai során dönt a Polgármester előterjesztése alapján."
A Környezetvédelmi Alap a Rendelet 4.§ (1) bekezdésében meghatározott célokra használható
fel.
A Rendelet 4. §-a alapján
„(1) A Környezetvédelmi Alapot kizárólag olyan környezetvédelmi problémák megoldására
szabad felhasználni, amelyekben az I. kerület lakossága érintett, vagy az I. kerület közigazgatási
határain belüli környezeti, természeti értékek védelmét szolgálja. Bevételeit az alábbi célok
megvalósítását szolgáló tevékenységek támogatására kell fordítani:
a) levegőtisztaság védelme (például-, mérések, helyszíni vizsgálatok, közlekedési légszennyezés
csökkentése, adatbázis létesítése),
b) hulladékgazdálkodás, lakossági veszélyes és papír hulladékok gyűjtése és elszállittatása,
c) védett természeti értékek megőrzése, eredeti állapotuk helyreállítása,
d) zaj- és rezgésvédelem,
e) zöldterületek védelme, fejlesztése, allergén növények elleni védekezés,
f) vizek védelme
g) talaj védelme
h) környezetvédelmi nevelés, környezetvédelmi oktatás, környezetvédelmi célú szakmai
programokon való részvétel, lakosság részére környezetvédelmi tájékoztatás
i) diákok, oktatási intézmények által kezdeményezett, illetve végzett környezetvédelmi
tevékenység
j) egyéb, a természetes és épített környezet védelmét szolgáló, elősegítő önkormányzati
tevékenység."
A Képviselő-testület 20£1. június 24-én a 15/2021 (VI. 24.) önkormányzati határozatban
döntött a Környezetvédelmi Alap 2021. évi felhasználásáról. A Képviselő-testület 2021. évre
elfogadott felhasználási tervének megvalósulását mutató táblázat az előterjesztés 2. sz.
mellékletében található, és ezen mellékletben jelölve vannak a már 2021. évben megvalósított
és kifizetett projektek.
A többi projekt megvalósítása folyamatban van; mivel a 2021. évben már nem fejeződtek be,
így ezen projektek és feladatok bekerültek a 2022. évi felhasználási tervbe.
A Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználási terve az előterjesztés 1. sz. melléklete, ami
egyben a határozati javaslat melléklete is.
A Környezetvédelmi Alap számláján 2021. december 31-én 174 743 000,- Ft volt. A 10%-os
tartalékkeretre figyelemmel a felosztható összeg: 157 268 700,-Ft.
A Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználási tervében listázott projektek a Képviselő
testület által elfogadott Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP/2021) és a
Klimavédolmi Stratégia (2017) célkitűzéseit és végrehajtását valósítják meg.
A Környezetvédelmi Alapból megvalósítani tervezett tételek az Önkormányzat önként vállalt
környezetvédelmi feladatainak biztosítanak forrást.
A Környezetvédelmi Alap 2022. évi felhasználási terve a 2022. évi költségvetési rendelet
tervezetével összhangban készült.

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 Képviselőket az előerjesztést tárgyalják meg, és döntsenek a határozati javaslatról.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról
1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Környezetvédelmi
Alap 2022. évi felhasználási tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a költségvetési
rendelet soron következő módosításakor a határozat tartalmának átvezetéséről.

Határidő: azonnal / folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: (iroda neve): Gazdasági Iroda, Városüzemeltetési és Beruházási iroda

3. MELLÉKLETEK1

1, melléklet: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2022. évi
felhasználási terv
2. melléklet: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2021. évi
felhasználási tervének megvalósulását mutató táblázat

1.

melléklet
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Környezetvédelmi Alapjának 2022.évi felhasználási terve

4. § (1)

Cél

pontja

Összeg
(bruttó e Ft)

a) Budavári klímastratégia felülvizsgálat

3 000

a) Levegőminőségmérő műszer (10 db)

300

b) 35 literes hulladékgyűjtőkre fedél készíttetése

500

b) Hulladékgyűjtők, kutyaszemetesek és szemetes zsákok (környezetbarát

1 000

lebomló) beszerzése
b) Veszélyes hulladékgyűjtés, illegális hulladékok, sitt elszállítása
b) Kutyapiszok gyűjtő bővítés telepítéssel (15 darab)
b) Csikkgyűjtő a forgalmas helyeken lévő szelektív hulladékgyűjtők mellé

3 000
1200
1 520

telepítéssel (20 darab)
b) Szelektív gyűjtőkre új jelölő tábla

4 000

b) Komposztkeret 50 darab

1 250

c) Biológiai szúnyoggyérítés

3 000

d) 2. pontossági osztályú zajmérőműszer
e) Kertszépítés pályázat
e) Játszótereken öntözőzsákok telepítése, hogy a környezeti nevelés már kis

700
30 000
300

korban elkezdődjön.
e) Öntözőrendszerek tervezése, létesítése (automata csepegtető rendszer, vagy

5 000

olyan tartályos jármű beszerzése amivel a kerületi fákat lehetne öntözni,
ezáltal a kiszáradás ellen védenénk)
e) Aknázómoly elleni védekezés (lakossági támogatás)

500

e) Egynyári és évelő növények lakossági közösségi kültetésre

500

e) Zöldfal pályázat
f) Víztakarékos perlátor az önkormányzat épületébe (Budapest, Kapisztrán tér 1.)

30 000
200

(30 darab) (felhasznált vízmennyiség csökkentésére, mely a csatornadíj
csökkenésében is detektálható)
f) Reformációs emlékkút vízforgatóval felszerelés tervezése és a tervek alapján a

15 000

megvalósítás (5 000 e Ft + 10 000 e Ft)

1

g) Zeolit síkosságmentesítéshez lakosság részére

1 000

h) Tabán meglévő tanösvény felújítása

4 000

h) Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása

3 000

h) Zöld Budavár alhonlap kialakítás lakossági fenntarthatósági szemléletformálás

500

céljára
h) Kitűzőgyártó gép beszerzése alkatrészekkel lakossági/iskolai

150

szemléletformáláshoz. Zöld jeles napokhoz köthető üzenetek kerülnek a
kitűzőre. Az iskolai pályázatok során az iskolások maguk készítik el a zöld
üzenetet tartalmazó grafikát. A grafikával készült kitűzőt hordhatják, az
iskolában diákoknak, tanároknak adhatják. Családtagjaik részére is
készíthetnek kitűzőt, ezzel megsokszorozva azoknak a számát, akikhez az
üzenet eljut.
h) Hőkamera beszerzése (1 db) hőveszteség kimutatására, illetve energetikai

300

korszerűsítés eredményének igazolására (mobil kamera, tetszőleges
helyszínen mérhető az épületek hővesztesége, ennek alapján a szigetelés
pontos helyének kiválasztása könnyebbé válik. A szigetelés utáni hőkép
elkészítésével lehet szemléltetni a szigetelés fontosságát.)
h) Klímabarát Települések Szövetsége tagdíj

200

i) Fenntarthatósági pályázat általános és középiskola

1 000

j) Ivókutak, párakapuk létesítése

10 000

j) LED izzók az önkormányzat épületébe (kb. 300 db) az önkormányzati épület

600

energiafogyasztásának, és CO2 kibocsátásának csökkentése céljából
(Budapest, Kapisztrán tér 1.)
j) Kisállat ivartalanítás lakosság részére (kutya, macska)

3 000

j) Favizsgálat (kb. 20-30 fa)

10 000

j) Környezetvédelmi Program 2022-2027 elkészítése

6 000

j) Energiahatékonysági tanácsadó iroda létrehozása, működtetése (heti Ix-i

1 000

konzultáció)
j) Energiahatékonysági kiadvány összeállítása, nyomtatása

1 000
Összesen:

2

137 720

2. sz. melléklet
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2021. évi felhasználási
tervének megvalósulását mutató táblázat
2021. június 24-i 15/2021. számú önkormányzati határozatban elfogadott projektlista, mely
tartalmazza a 2021. évben felhasznált összegeket, illetve már aláírt kötelezettségvállalásokat, a
2022-re áthúzódó projekteket

2021. június 26-án elfogadott

Ezer Ft

2021. évi
kötelezettség
vállalás

2022. évre is
tervezendő
(áthúzódó)

a) Budavári klímastratégia felülvizsgálat

3 000

0

3 000

a) Levegőminőségmérő műszer (10 db)

300

0

300

b) 35 literes hulladékgyűjtőkre fedél készíttetése

500

0

500

b) Hulladékgyűjtők, kutyaszemetesek és
szemetes zsákok (környezetbarát lebomló)

1 000

0

1 000

b) Veszélyes hulladékgyűjtés, illegális
hulladékok, sitt elszállítása

1 000

1 000

0

c) Biológiai szúnyoggyérítés

3 000

0

3 000

20 000

1 775

1 775

300

0

300

11 000

11 000

0

e) Öntözőrendszerek tervezése, létesítése

5 000

5 000

0

h) Tabán meglévő tanösvény felújítása

2 000

0

2 000

h) Dendrológiai tanösvény tervezése,
megvalósítása

3 000

0

3 000

i) klímaváltozáshoz alkalmazkodás pályázat ált.
és középiskolák számára

1 000

0

1 000

j) energiahatékonysági tanácsadó iroda
létrehozása, működtetése (heti 1x)

1 000

0

1 000

j) energiahatékonysági kiadvány összeállítása,
nyomtatása
.

1 000

0

1 000

10 000

400

9 600

63 100

19 175

27475

e) Kertszépítés pályázat

e) Játszótereken öntözőzsákok telepítése

e) Lisznyai park fejlesztése

j) Ivókutak, párakapuk létesítése
Összesen:
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Elfogadásához szükséges többség:
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Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést bizottság
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dr Nérfíeth Mónika
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l. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat illetékességi területén a közterületek térfigyelő
kamerákkal történő megfigyelése 2001 óta folyamatosan bővül. A térfelügyeleti rendszer 4
kamerával indult (Szentháromság tér, Hilton és Tárnok utca), amely az évek folyamán a
fejlesztéseknek köszönhetően 31-re bővült. A 2021. évben megindított beszerzési eljárás
eredményeképpen jelenleg további 9 helyszínen kerülnek felszerelésre térfigyelő kamerák.
A 2001 és 2017 között kizárólag a BRFK I. kerületi Rendőrkapitányságán figyelték a térfigyelő
kamerákat azonban 2016. évben uniós pályázat részeként kialakításra került egy önkormányzati
operátori központ a Pauler utca 13. szám alatt, amely 2017. áprilisában kezdte meg a működését. A
térfelügyeleti rendszer hasznossága a gyakorlatban is igazolódott, az állampolgárok szubjektív
biztonságérzetének a növelése, a jogsértések visszaszorítása, illetve a bűnmegelőzés mellett a
rendőrség bűnüldöző tevékenységét is segíteni tudtuk. Általánosságban elmondható, hogy jelentős
mértékben javult kerületünk közrendje és közbiztonsága. Mindezek mellett és mindezek miatt
szükséges a térfigyelő kamerák számának további növelése.
A hatályos jogi szabályozás alapján térfigyelő kamerarendszereket a rendőrség illetve a közterület
felügyelet üzemeltethet.

A közterületfelügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 7. § (3) bekezdése
alapján, a felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból, bárki számára
nyilvánvalóan észlelhető módon képfelvevőt helyezhet el, és felvételt készíthet. A képfelvevő
elhelyezéséről, valamint a képfelvevővel megfigyelt közterület kijelöléséről a felügyelet
előterjesztésére a képviselő-testület dönt.
A Kftv. 7. § (4) bekezdése alapján a képfelvevőt a felügyelet üzemelteti és kezeli. A felügyelet a
képfelvevők elhelyezéséről és a képfelvevők által megfigyelt közterületről tájékoztatja a rendőrséget,
valamint ezeket az adatokat a felügyeletet működtető önkormányzat polgármesteri hivatalának
honlapján közzéteszi.
A térfelügyeleti rendszer telepítésére és bővítésére a fedezet a 2022. évi költségvetésben br. 75
millió forint összegben tervezésre kerül.
A térfigyelő kamerák helyszíneinek meghatározását követően kerülhet sor az egyes helyszíneken a
telepítés műszaki feltételeinek vizsgálatára valamint a kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás alapjául
szolgáló indikatív árajánlatok beszerzésére is.
A felmerülő lakossági igények alapján, az alábbi helyszíneken történő térfigyelő kamera elhelyezésre
érkeztek javaslatok a T. Képviselőktől:
-

Corvin tér fix kamera a szökőkútra irányítva
Szabó Ilonka utca - Kagyló utca sarok
Batthyány utca a Vízivárosi Klub mellett
Batthyány utca - Fiáth János utca sarok
Czakó utcai Sport - és Szabadidő Szabadidőközpont

A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányságának vezetője 2021. év októberében ismételten javaslatot tett
térfigyelő kamerák telepítésére új helyszíneken. Az általa preferált helyeken történő kamera telepítés
elsődleges céljaként a bűnmegelőzést valamint a közbiztonság javítását jelölte meg a
Kapitányságvezető Úr.
A Rendőrség által javasolt helyszínek az alábbiak:

-

•

-

-

-

Palota út a Fehérvári kapunál
Bécsi kapu tér
Táncsics Mihály út 11
Úri utca - Szentháromság utca kereszteződés
Corvin tér
Bem rakpart - Halász utca kereszteződés
Hunyadi út - Jégverem utca kereszteződés
Toldy Ferenc utca 25
Csalogány utca - Fazekas utca kereszteződés
Iskola utca - Gyorskocsi utca - Markovits Iván utca kereszteződés
Várfok utca - Batthyány utca kereszteződés
Logodi utca 1
Lovas utca 15
Zsolt utca - Aladár utca kereszteződés
Gellérthegy utca 13
Dobrenteí utca 10
Döbrentei tér - Szent Gellért rakpart - Rudas Fürdő - Romkert
Szirtes utca - Mihály utca kereszteződés
Hegyalja út - Sánc utca kereszteződés
Ybl Miklós tér - Lánchíd utca kereszteződés
Márvány utca - Kuny Domokos utca - Győző utca kereszteződés
Mészáros utca - Kosciuszko Tádé utca kereszteződés
Apród utca - Attila út kereszteződés
Derék utca - Dezső utca kereszteződés
Hegyalja út - Krisztina körút - Szent Gellért rakpart kereszteződés

A térfigyelő kamerák telepítésére, figyelemmel arra, hogy a költségvetésben szerepel ilyen jellegű
beruházásra előirányzat a helyszínek meghatározását követően kiírásra kerülő beszerzési eljárás
lefolytatását követően haladéktalanul sor kerülhet.

2,

Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....) KT határozata
A térfelügyeleti rendszer bővítése a 2022. évben
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete a 2022. évben a térfelügyeleti
rendszer bővítését szolgáló térfigyelő kamerák telepítésére irányuló szándékot - a 2022. évi
költségvetési rendeletben biztosított fedezet _ br. 75. millió forint erejéig - az alábbi
helyszínekre hagyja jóvá az itt meghatározott sorrendben:
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.

Corvin tér fix kamera a szökőkútra irányítva
Szabó Ilonka utca - Kagyló utca sarok
Batthyány utca a Vízivárosi Klub mellett
Batthyány utca - Fiáth János utca sarok
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont
Palota út a Fehérvári kapunál
Bécsi kapu tér
Táncsics Mihály út 11
Úri utca - Szentháromság utca kereszteződés
Corvin tér
Bem rakpart - Halász utca kereszteződés
Hunyadi út - Jégverem utca kereszteződés
Toldy Ferenc utca 25
Csalogány utca - Fazekas utca kereszteződés
Iskola utca - Gyorskocsi utca - Markovits Iván utca kereszteződés
Várfok utca - Batthyány utca kereszteződés
Logodi utca 1
Lovas utca 15
Zsolt utca - Aladár utca kereszteződés
Gellérthegy utca 13
Döbrentei utca 10
Döbrentei tér - Szent Gellért rakpart - Rudas Fürdő - Romkert
Szirtes utca - Mihály utca kereszteződés
Hegyalja út - Sánc utca kereszteződés
Ybl Miklós tér - Lánchíd utca kereszteződés
Márvány utca - Kuny Domokos utca - Győző utca kereszteződés
Mészáros utca - Kosciuszko Tádé utca kereszteződés
Apród utca - Attila út kereszteződés
Derék utca - Dezső utca kereszteződés
Hegyalja út - Krisztina körút - Szent Gellért rakpart kereszteződés

Határidő: azonnal
Felelős: alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Közterület-felügyeleti Iroda
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fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötésére

A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 10. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott
kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az Mötv. 23. § (3) bekezdésében
meghatározottak szerint a fővárosi kerületi önkormányzatok - törvény keretei között - önállóan
gyakorolják a települési Önkormányzatokat megillető valamennyi feladat- és hatáskört,
amelyet törvény nem utal a fővárosi önkormányzat kizárólagos feladat- és hatáskörébe. Az
Mötv. 23. § (5) bekezdés 9. pontja alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen az
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások biztosítása.

Az egészségügyi alapellátást az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a
továbbiakban: Öotv.) alapján a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvosok
biztosítják, amely a Budapest I. kerület területén 15 felnőtt háziorvosi, 5 gyermek háziorvosi,
5 felnőtt fogorvosi és 2 gyermek és ifjúsági fogorvosi praxist jelent A fogászati egészségügyi
alapellátást területi ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvosok biztosítják, amely
Budapest I. kerületben 5 felnőtt fogorvosi és 2 gyermek és ifjúsági fogorvosi körzetet, praxist
jelent. A Budapest I, kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének háziorvosi és
védőnői körzeteiről szóló 3/2019.(111.1.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
1. §-a és a

4. §-a értelmében az egészségügyi területi ellátási kötelezettsége alapján az

önkormányzat képviselö-testülete Budapest I. kerület közigazgatási területén a fogorvosi
körzeteket a rendelet 3, számú mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.

A 4. számú felnőtt fogorvosi körzetben az alapellátási kötelezettségbe tartozó szolgáltatások
ellátására a Doktor-Dent Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (a továbbiakban: Doktor-Dent
Kft.) 2013. évben kötött Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat területi ellátási
kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést. A Doktor-Dent Kft. (szolgáltatás nyújtja: Dr. Tóth
Klára) ellátási kötelezettsége a 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre terjed ki. a 1013 Budapest,
Roham u. 8. szám alatti fogorvosi rendelőben látja el az alapellátási kötelezettségébe tartozó
szolgáltatásokat. A feladat-ellátási szerződésben foglaltak alapján a szerződést 2013. január
1-től kezdődően 5 éves határozott időre kötötték meg azzal, hogy ha az 5 éves határozott idő
lejártával a Felek másként nem rendelkeznek, a jelen szerződés minden további intézkedés
nélkül határozatlan idejűre változik. A feladat-ellátási szerződés VI./2. pontja alapján,
amennyiben a jogosult a praxisjogát értékesíteni kívánja, erről köteles értesíteni az
önkormányzatot. A feladat-ellátási szerződés VI./4. pontja szerint a lehetséges vevők közül a
Népjóléti, Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület hagyja
jóvá a személyt, akivel (akinek cégével) az önkormányzat szerződést fog kötni. Amennyiben a
Népjóléti, Oktatási. Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület egyik
jelöltet sem találja alkalmasnak, a jogosult praxisjogát ismételten meg kell hirdetni.

Az alapellátási kötelezettségbe tartozó szolgáltatásokat ellátó Dr. Tóth Klára a 1013 Budapest
Roham u. 8. szám alatti 4. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozóan fogorvosi praxisjoggal
rendelkező fogorvos benyújtotta az önkormányzathoz lemondó nyilatkozatát, amelyben
adásvétel jogcímén lemond a praxisjogáról Dr. Mocsári Gergely javára. Dr. Tóth Klára és Dr.
Mocsári Gergely között az orvosi praxisjog átruházására adásvételi előszerződés jött létre, A
praxisjog jogosultja kéri a

képviselő-testület hozzájárulását a

praxisjog eladásához,

értékesítéséhez. Dr. Mocsári Gergely jelenleg Érd Város Önkormányzat illetékességi területén
rendelkezik praxissal.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 1. § (2)
bekezdés c) pontja alapján a praxisjog az egészségügyi államigazgatási szerv által az Öotv. 1. §
(2) bekezdés a) pont szerinti orvos (háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos) részére adott
önálló orvosi tevékenység nyújtására jogosító engedélyben foglalt jog, amely alapján önálló
orvosi tevékenység területi ellátási kötelezettséggel, meghatározott körzetben végezhető. Az
önálló orvosi tevékenység a területi ellátási kötelezettség körében az egészségügyi
alapellátásról szóló törvény szerint a háziorvos, a házi gyermekorvos, a fogorvos által nyújtott
egészségügyi ellátás.

Az Öotv. 2. § (l)-(3) bekezdéseiben meghatározottak szerint háziorvos önálló orvosi
tevékenységet - akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit kivéve - csak
személyesen folytathat az önkormányzat által meghatározott háziorvosi körzetben, a
praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válásától. A praxisjog alapján végezhető önálló
orvosi tevékenység - törvényben meghatározott kivétellel - csak a települési önkormányzat
rendeletében meghatározott háziorvosi körzetben folytatható. A praxisjog olyan, személyhez
kapcsolódó vagyoni értékű jog, amely jogszabályban meghatározott feltételek fennállása
esetén elidegeníthető és folytatható.

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-ában foglaltak alapján önálló
orvosi tevékenységet végezni csak praxisengedély birtokában lehet. A praxisengedély kiadása
az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: engedélyező szerv) hatáskörébe tartozik.
Az Öotv. szerinti, praxisjog meglétét igazoló hatósági bizonyítványt az engedélyező szerv adja
ki. A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a praxisengedélyt az engedélyező szerv annak az
orvosnak adja ki, aki háziorvosi tevékenység végzésére a vonatkozó jogszabályok rendelkezései
szerint jogosult, és megfelel a Korm. rendelet 4. § (2)-(3) bekezdés szerinti feltételeknek. A
praxisengedély kiadása iránti kérelemhez mellékelni kell többek között a kérelmező és az
önkormányzat által kötött előszerződést.

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

A Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében előírtak szerint nem kaphat praxisengedélyt az a
kérelmet benyújtó orvos,
a) aki praxisjoggal már rendelkezik, figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra,
b) akitől a praxisjogot az orvosi tevékenysége gyakorlásával összefüggő jogszabálysértő
magatartása miatt visszavonták, a visszavonástól számított 5 évig.

A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján amennyiben a praxisjog jogosultja másik körzetre
vonatkozó praxisjogot szerez, az új praxisjogra vonatkozóan kiadható praxisengedély, feltéve,
hogy a korábbi praxisjoggal érintett körzetben a praxisjog jogosultja a helyettesítéséről
gondoskodik. Ha az új praxisjogra kiadott praxisengedély kiadásától számított 6 hónapig a
korábbi praxisjog nem került elidegenítésre, a korábbi praxisjogra vonatkozó praxisengedélyt
vissza kell vonni.

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

Dr. Tóth Klára a Dr. Mocsári Gergely részére történő praxisjog elidegenítésére vonatkozó
szándékát bejelentette. Dr. Mocsári Gergely 2016-ban a tanulmányi kötelezettségeinek eleget
tett, mesterfokozatot és okleveles fogorvosdoktor szakképzettséget szerzett a Debreceni
Egyetem Fogorvostudományi Karán fogorvos osztatlan képzési szakán, majd 2021-ben
szakvizsgát tett és endodontia (gyökérkezelés) szakfogorvos szakképesítést szerzett. 2017.
szeptemberétől részt vesz a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának konzerváló
fogászat és fogpótlástan szakának rezidens! képzésébe. Dr. Mocsári Gergely 2017. januártól
2019. februárig az Andrássy Dental Fogászati Központban dolgozott, 2019. januártól jelenleg
is az érdi 3. számú fogorvosi körzet fogorvosa, dolgozott 2019. januártól 2019. júniusig az
Endocenter Fogászati és Diagnosztikai Központban. Emellett 2016. augusztus hónaptól Érden
a Szimdental Fogászati Központban is orvosként tevékenykedik a mai napig. A tagsági igazolás
alapján 2016. július 20. napjától kezdődően a Magyar Orvosi Kamara tagja.

Az Öotv. 2/A. § (1) bekezdésében előírtak szerint megtörtént a praxisjog engedélyezésére
jogosult egészségügyi államigazgatási

szerv, az Országos Kórházi

Főigazgatóság (a

továbbiakban: OKFŐ) véleményének kikérése. Az OKFŐ a benyújtott dokumentumok alapján az
OKFŐ/11447-2/2022, iktatószámú véleményében foglaltak alapján nem látja akadályát az
önkormányzat és Dr.

Mocsári Gergely fogorvos közötti feladat-ellátási előszerződés

megkötésének.
A sürgősség indoka, hogy Dr. Tóth Klára személyes okokból nem kívánja tovább folytatni az
orvosi tevékenységét, ezért a zavartalan betegellátás, a fog- és szájbetegek gyógyító
megelőző alapellátásának biztosítása érdekében szükségessé vált a döntés meghozatala.

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

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés és a határozati javaslat,
valamint annak mellékletét képező feladat-ellátási előszerződés megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.

2. Döntési

javaslat*

1

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete
_/2022. (._.) önkormányzati határozata
Dr. Mocsári Gergely praxisjogot megszerezni kívánó fogorvossal a 4. számú felnőtt
fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötéséről.
1.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete jóváhagyja Dr. Mocsári
Gergely felnőtt fogorvosi praxisjog megvásárlását Dr. Tóth Klára praxisjoggal
rendelkező jogosulttól.
2.) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és
védőnői körzeteiről szóló 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 3. számú
melléklete alapján meghatározott 4. számú felnőtt fogorvosi körzet fogorvosi
feladatainak ellátására az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
2/B. §-a szerinti feladat-ellátási szerződést kíván kötni a praxisjog megszerzése esetén
Dr. Mocsári Gergely praxisjogot megszerezni kívánó endodontia szakfogorvossal
legalább 5 éves időtartamra.
3.) A 2.) pont szerinti feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele Dr. Mocsári
Gergely praxisengedélyének megszerzése és ennek megfelelő igazolása.

4. ) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete elfogadja a jelen
határozat mellékletét képező feladat-ellátási előszerződést,
5. ) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete felhatalmazza a
polgármestert a jelen határozat melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződés
aláírására.

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

melléklet

Feladat-ellátási előszerződés

Amely létrejött egyrészről

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

képviseletében: Váradiné Naszály! Márta polgármester, a továbbiakban:

Önkormányzat)

másrészről

Dr. Mocsári Gergely (születési név: Dr. Mocsári Gergely, született: Salgótarján, 1991 július 07.,
anyja neve: Gyenge Ildikó. 1084 Budapest, Déri Miksa u. 7. 2. em. 4. ajtó szám alatti lakóhelyű
praxisjogot megszerezni kívánó endodontia szakfogorvos, s továbbiakban: Szakfogorvos)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A Szerződő Felek egyező akarattal kijelentik, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló
2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Budapest
1. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület háziorvosi és
védőnői körzeteiről szóló 3/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. §-a és a 3. számú melléklete
alapján meghatározott 4. számú felnőtt fogorvosi körzet felnőtt fogorvosi feladatainak
ellátására feladat-ellátási előszerződést kötnek.

2. A Szerződő Felek kijelentik, hogy egymással az Öotv. 2/B. §-a szerinti, a 4. számú felnőtt
fogorvosi körzet felnőtt fogorvosi feladatainak ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést
kívánnak kötni a jelen előszerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek
teljesülése esetén legalább 5 éves időtartamra.
3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a 4. számú felnőtt fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak
ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötésének feltétele, hogy a Szakfogorvos
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és az önálló orvosi tevékenységről
szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben
(a

továbbiakban:

Korm.

rendelet)

meghatározott

praxisengedélyt

megszerzi

és

a

praxisengedély megszerzését az önkormányzatnak hitelt érdemlően igazolja.

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

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

6. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a feladatellátás feltételeit legalább az Öotv.
2/B. §-ában foglalt minimális tartalommal a feladat-ellátási szerződésben szabályozzák.
7. A Szakfogorvos a vállalt, a feladat-ellátási szerződésben szabályozott feladatokat köteles
személyesen ellátni, kivéve akadályoztatásának jogszabályban meghatározott eseteit.
8. A Szakfogorvos kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jogszerű feladatellátáshoz
szükséges működési engedélyt megszerzi, valamint a finanszírozási szerződést megköti a
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel.
9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szakfogorvos gondoskodik a háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 12. §-ában
foglaltaknak megfelelő asszisztens, a fogorvos feladatköréhez kapcsolódó asszisztensi
tevékenységet ellátó előirt képesítéssel rendelkező személy alkalmazásáról.
10. A Szakfogorvos jelen feladat-ellátási előszerződés aláírásával kijelenti, hogy a feltételek
teljesítése esetén, a praxisengedély kiadását követően megkötésre kerülő feladat-ellátási
szerződésben szükség esetén vállalja az orvosi ügyeletben való részvételt.
11. A Szerződő Felek a feladat-ellátási szerződés megkötését megtagadhatják a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:73. § (3) bekezdésében
meghatározott esetekben, valamint a jelen feladat-ellátási előszerződésben előirt feltételek
nem teljesítése esetén.

12. A jelen feladat-ellátási előszerződés a Szerződő Felek általi aláírása napján, amennyiben az
aláírásokra eltérő időpontban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
13. A jelen feladat-ellátási előszerződés a hatályba lépésének napjától 2022. május 31. napjáig
hatályos, de a feladat-ellátási előszerződés megszűnik, amennyiben a Szerződő Felek a
feladat-ellátási szerződést megkötik.
14. A jelen feladat-ellátási előszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk, továbbá az
Öotv,, valamint a Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

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

Budapest, 2022.

hó

,nap

Budapest. 2022.

hó

Váradiné Naszályi Márta

Dr. Mocsári Gergely

polgármester

szakfogorvos

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Ellenjegyző:

Dr. Bodroghelyi László
főigazgató
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat

Budapest, 2022.
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24- i ülésére
az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények és köznevelési
intézmények részére adrenalin injekciók beszerzéséről és az adrenalin injekciók
használatához kapcsolódó oktatások szervezéséről

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:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Mindannyian értesülhettek arról a tragikus eseményről, amely során egy allergiás kisgyerek
anafilaxiás sokk következtében életét vesztette.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban.- Önkormányzat) elsődleges
feladatainak egyike, hogy az intézményekben a gyermekek biztonságba legyenek, illetve hogy
az intézmény munkatársai megfelelő eszközökkel és ismeretekkel rendelkezve reagálni tudjanak
az ehhez hasonló helyzetekre.
1.) Ezért szükségesnek látjuk, hogy minden kerületben található bölcsőde óvoda, általános- és
közép iskola részére biztosítsunk önbelövős autoinjektor formájában adrenalin injekciót,
amellyel az életveszély elhárítható a mentők kiérkezéséig.

Ennek alapján az Önkormányzat a kerületi intézmények esetében 12 db helyszínen kívánja
biztosítani az injektorokat. Előreláthatólag intézményenként általában 2 db injektorral
szükséges számolni (1 db 25 kg alattiaknak való és 1 db 25 kg felettieknek való injektorra - a
bölcsödébe elegendő a 25 kg alatti, a középiskolába pedig a 25 kg feletti) Az injekciók
szavatossági ideje miatt évi 25 db injekcióval szükséges kalkulálnunk. A jelenlegi árak alapján a
25 db injekciónak az évi becsült értéke összesen 450 000 Ft.
2.) Az adrenalin injekció használatához megfelelő szaktudás és ismeret is szükséges. Ennek
érdekében felvesszük a kapcsolatot az AllerGéniusz Egyesülettel (a továbbiakban: Egyesület),
akik civil szervezetként segítik az allergiás gyermekeket nevelő családokat. Az Egyesület
akciótervének része, hogy megfelelő ismeretek adjon át mind a szülőknek, mind a gyerekeknek
és a pedagógusoknak annak érdekében, hogy közöttük kialakuljon a megfelelő együttműködés
az ilyen állapotok kezelésében, valamint megtanítják az életveszélyes állapot felismerését és az
adrenalin injekciók megfelelő használatát.
Az oktatások, képzések szervezése, a tájékoztató anyagok elkészítése további költségeket
igényelnek. Az oktatások legkorábban tavasszal kezdődhetnek az Egyesület, illetve a Klinikai
immunológia és allergológia szakmai kollégium közreműködésével és szakmai felügyeletével. A
képzésekhez kapcsolódó költségek becsült értéke összesen 1500 000 Ft.
A program összes költségének fedezetét az Önkormányzat a 2022. évi költségvetésének
általános tartalék terhére biztosítja 2 000 000 Ft. értékben.
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.
Fenti célok megvalósulása érdekében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa
az életmentő injekció beszerzését és az oktatások, kurzusok megszervezését.

2, Döntési

javaslat*

1

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete
._/2022. (....) önkormányzati határozata
az I. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények és köznevelési
intézmények részére adrenalin injekciók beszerzéséről és az adrenalin injekciók
használatához kapcsolódó oktatások szervezéséről
1)

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviselö-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat I. kerületi gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézményenként és
köznevelési intézményenként legalább 2 db, összesen 25 db anafilaxiás sokk ellen önbelövős
adrenalin injekciót szerez be.

2) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete felhatalmazza a
Polgármestert, hogy vegye fel az AllerGéniusz Egyesülettel és az érintett orvosszakmai
kollégiummal a kapcsolatot az adrenalin injekció használatához szükséges oktatások, kurzusok
szervezésének és levezetésének tekintetében és a sikeres tárgyalások után felhatalmazza a

Polgármestert, a szükséges jognyilatkozatok megtételére az AllerGéniusz Egyesülettel az
oktatások és kurzusok megszervezése érdekében.

3) A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete a 25 db adrenalin injekció
beszerzésére és az injekciók használatához szükséges oktatás megszervezésére a fedezetet
2022. évi költségvetés általános tartalék terhére 2 000 000 Ft. értékben biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős-. Polgármesteri Kabinet
Budapest, 2022.

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)1

1. melléklet

az AllerGéniusz Egyesület tájékoztató levele

Budapest, 2022. január 28.
Tisztelt Intézményvezető!
Bizonyára Önök is értesültek a közelmúltban Magyarországon bekövezkezett tragikus
eseményről, melyben egy allergiás kisfiú vélhetően földimogyorót tartalmazó torta
elfogyasztását követően életét vesztette. Az eset jelenleg hatósági kivizsgálás alatt áll, így
nagyon sok kérdés még megválaszolatlan, ám kimenetelére tekintettel az ügy
mindenképpen gyors és határozott intézkedést kíván.
Az AllerGéniusz Egyesület hosszú ideje szinte egyedüli civil szervezetként próbálta elérni
és segíteni a hozzá forduló, allergiás gyermekeket nevelő családokat. A fenti eset kapcsán.
Egyesületünk céljainak megvalósításához egy tucat érintett édesanya, szakorvosok és
segítő szakemberek csatlakoztak. Folyamatban van az intézményi fenntartókkal,
jogalkotókkal való kapcsolatfelvétel, ám úgy gondoljuk, a központi szabályozáson túl, a
személyes megkeresés a helyzet kezelésére való tekintettel elengedhetetlen.
Rövid távon kidolgoztunk egy akciótervet, melyet 3E-nek neveztünk el, vagyis:
• EGYÜTTMŰKÖDÉS - Szeretnénk, ha az intézmények megfelelő információval
bírnának a hozzájuk kerülő allergiás gyermekekről. Szoros együttműködést kell
kialakítani a szülők, a csoport és a pedagógusok között. Tematikus, érzékenyítő
foglalkozások tartásában, oktatóvideók elérhetőségében Egyesületünk segítséget
tud nyújtani.
• EDUKÁCIÓ - Fontosnak tartjuk, hogy egy súlyos allergiás reakciót (un. anfilaxiás
sokk) képesek legyenek felismerni, és arra azonnali cselekvéssel reagálni.
Perceken múlhat egy esetleges tragédia bekövetkezése. A megfelelő eszköz
működésének elsajátítására szakorvosok/szakemberek nyújtanak segítséget,
szintén Egyesületünk szervezésében.
• EPINEFRIN - Lényeges eleme kellene, hogy legyen az "elsősegély" dobozuknak. Az
epinefrint (adrenalin) tartalmazó autoinjektor (jelenleg 2 készítmény az Epipen
illetve az Anapen van Magyarországon forgalomban) képes egyedül egy súlyos
allergiás reakciót megállítani. A reakciót nem feltétlenül ételféleség váltja ki,
nagyon gyakran rovarméreg okoz súlyos életveszélyes állapotot, mely sajnos sok
esetben rejtve marad az érintett családokban, hiszen azt akár a többedik csípés is
aktiválhatja.
A megkérdezett szakorvosok véleménye is az, hogy az ampullás kiszerelésű ún.
Tonogen nem képes vészhelyzetben helyettesíteni az önbelövős autoinjektort, mert
annak adagolása és beadása egészségügyi szakember jelenlétét feltételezi.
Amennyiben az Önök intézményében van is erre kiképzett szakember, az ő
értesítése vészhelyzet esetén - amikor percek állnak rendelkézésre a cselekvésre nem biztosítható.
Hangsúlyozzuk, hogy az epinefrin tartalmú autoinjektor nem egy terápiás szer,
hanem egy életmentő készülék. Az életmentés minden embernek az erkölcsi
késztetésén túl állampolgári kötelessége is. Ezek az autoinjektorok a megfelelő
tréning elsajátítása után akár egy gyermek kezében is hatásosan működnek.
Hosszú távú együttműködést szeretnénk kialakítani Önökkel. Egyéni érzékenységtől
függően "allergénminimalizáló" vagy akár "allergénmentes" környezet biztosításáról,

mely sokkal szorosabb együttműködést és konszenzust vár el mind a szülők, mind pedig
a pedagógusok részéről.
Csatlakozni kívánunk egy a közétkeztetés reformját kitűző kezdeményezéshez is, mert
sajnálatos tapasztalatunk, gyakorló édesanyákként az, hogy egy hasonlatos tragédia a
diétahibák miatt csak és kizárólag a vak szerencsének köszönhetően nem következett
még be.

Bízunk benne, hogy az Önök elsődleges célja is az, hogy a gyermekek biztonságban
legyenek az intézményeikben, és Önök is kellő ismerettel valamint megfelelő
eszközzel felvértezve magabiztonsan kezeljenek egy ilyen súlyos helyzetet. Csak
ebben az esetben kerülhető el egy következő tragédia. Ez tehát mindannyiunk érdeke is.
Kérem csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz, vegyék fel a kapcsolatot Egyesületünkkel!

Telefon: +36-30/836-0209
Email: elnok@allergeniusz.hu
Köszönöm, üdvözlettel:

Szivósné Rabb Edit
sk.
Elnök
AllerGéniusz Egyesület

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testű leiének
2022. február 24-i ülésére
a kerületben dolgozó védőnők MAVE tagsági díjának átvállalásáról

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:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

Tatár Enikő
kabinetvezető

l. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Védőnők Egyesülete egyfelől szakmai érdekképviseleti szerv, másfelől a védőnők
szakmai továbbképzését szervező és lebonyolító egyesülete.
Azok a védőnők, akik az egyesület tagjai, az egyesület által szervezett szakmai képzéseken
kedvezményes térítési díjjal, egyes esetekben térítésmentesen vehetnek részt.
A kerületi védőnők az újszülöttek otthoni ellátásában, a szülők segítésében fontos szerepet
töltenek be. Az iskolai védőnők pedig az iskolai egészségügyi prevenció, a szűrések, oltások,
megbetegedések, járványügyi intézkedések aktív közreműködői.
Amennyiben az önkormányzat átvállalja az éves tagsági díjat, amely 4.000 Ft/fő/év, úgy ezzel
lehetőséget teremt a védőnők szakmai felkészültségének biztosításához.

Az I. kerületben 7 fő körzeti védőnő és 5 fő iskolai védőnő dolgozik. A 12 fő éves tagsági dija
összesen 48.000 Ft. A tagdíjra fedezetet a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022.
évi költségvetésének általános tartaléka biztosít lehetőséget.
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.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására,
valamint a határozati javaslat elfogadására!
2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
1.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete a Budavári
Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatával jogviszonyban álló 12 fő védőnő Magyar
Védőnők Egyesülete részére fizetendő tagdíját 4.000 Ft/fő/év, összesen 48.000 Ft.
összegben átvállalja. A tagdíj fedezetét a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
2022. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete felhatalmazza a

Polgármestert az átvállalásai nyilatkozat aláírására,
közreműködésével a tagdíjfizetés teljesítésére.
Határidő: 2022. március 20.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet és Gazdasági Iroda
Budapest, 2022 ........... "
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ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETEI1

1. melléklet MAVE tájékoztató levél
2. melléklet Költségvállalási nyilatkozat

és

a

Gazdasági

Iroda

MAGYAR
VÉDŐNŐK
EGYESÜLETE

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Képviselő!
Tisztelt Munkáltató!

Tárgy:
Magyar Védőnők Egyesülete
2022. évi események
Iktató szám:
01/2022/CSÁ/2022.01.04.

Közhasznú Szervezet

1073 Budapest
Akácfa u. 56. fsz.4.

Eredményes Új Évet kívánunk Önnek és Munkatársainak!
Tagságunk, a védőnő Kolléganők nevében köszönjük az elmúlt év során nyújtott
támogatásukat, odafigyelésüket a védőnői tevékenységre.
Mottó:

„Védőnők az egészséges
boldog családokért”

A Magyar Védőnők Egyesülete 30 évvel ezelőtt alakult meg, 1991. június 11-én
jegyezték be a Fővárosi Bíróságon, 3653 sorszámon.

Elnök: Csordás Agnes
Katalin

MAVE

Levelezési cím:
Országos Elnökség
1134 Budapest,
Angyalföldi út 5.< B IV;424.

Az Egyesület célul tűzte ki, hogy országos szinten támogassa a védőnők
szakmai tevékenységét; a védőnőkön keresztül a lakosság, különösen a
gyermeket váró és nevelő családok, valamint hozzátartozóik, egészséges
fejlődését, egészségben megélt éveik számának növekedését, a magyar lakosság
életminőségének javulását segítse elő; és hozzájáruljon a védőnői hivatás

társadalmi elismertségének növeléséhez.
Kapcsolat
Tel.: (06-1) 785-4204;
Fax: (06-1)445-0123
e-mail: info@ inave.lm
www.mave.hu

Adószám: 19667544-2-42

Fővárosi Törvényszék
nyilvántartás:
01-02-0003653
Felnőttképzés
nyilvántartásba vételi szám:
B/2020/006357

Ebben az új típusú koronavírus járvány elleni védekezésben a védőnők ezrei
tesznek tanúságot állampolgári felelősségükről és emberi szolidaritásukról.
Nagyon sokan vesznek részt az oltási folyamatban, mely hatalmas szervezési
feladat, többek között triázsolás; regisztráltak fogadása, ellenőrzése a névsorban;
koordinálása, irányítása a számára kijelölt oltóhelyre; adminisztrációs feladatok;
oltások rögzítése az EESZT felületen; aki nem jött el, vagy nem tudták beoltani
pótlistából új regisztrált behívása. Egyre közelebb kerülünk a célhoz, hogy le
tudjuk győzni a járványt.
A nehéz körülmények között is reményt, támaszt, segítséget nyújtanak a védőnők
a családok számára. A mostani járvány megmutatja, hogy a békés mindennapok
mellett a különleges, kihívásokkal teli helyzetekben is helyt tudnak állni a
védőnők. A veszélyhelyzet idején nagyon sok teher hárul a védőnőkre, hisz nem
csak szakmailag jelent kihívást, hanem lelkileg is kitartást igényel.
A lakosság magasabb szintű egészségügyi ellátása érdekében a Magyar Védőnők
Egyesülete tevékenysége, feladata a védőnői eskühöz híven, a szakma szabályai
és az általános, valamint a közszolgálatokra jellemző etikai normák betartásával
járuljon hozzá a védőnői hivatást gyakorlók munkájának végzéséhez.
Egyesületünk a védőnők szakmai érdekképviselete mellett felvállalta - az
akkreditált konferenciák, szakmai továbbképzések megszervezésével, VÉDŐNŐ
szakmai továbbképző folyóirat kiadásával - a védőnők tudásának frissítésében, a
tudományosan
bizonyított
kutatási
eredmények
ismertetésében
való
közreműködést, annak érdekében, hogy a védőnők szakmai munkáját segítsük, a
védőnői hivatás a kor kihívásainak megfelelő szinten szolgálja a lakosság
egészségét.

Évről évre igyekszünk minél érdekesebb, izgalmasabb, sokszínű, magas színvonalú programokat
összeállítani, melyek az Országos Kórházi Főigazgatóság Humánerőforrás-fejlesztési Igazgatóság
Nyilvántartási és Képzéstámogatási Főosztály által minősítettek, és a felnőttképzési rendszerben
regisztrált pontszerzők az egészségügyi szakdolgozók számára.
Tagjaink, az Egyesület által szervezett rendezvényeken, továbbképzéseken kedvezményes részvételi
díjjal, egyes esetekben térítésmentesen vehetnek részt. VÉDŐNŐ című továbbképző folyóiratunk évi
6 számát minden tagunknak térítésmentesen biztosítjuk, az egyesületi tagkártya pedig számos
kedvezményt biztosít egyes vásárlások esetén.

2022. évi minősített továbbképzések, melyekre várjuk a védőnő Kolléganőket:
2022. március 4.
2022. március 24-25.
2022. április 1.
2022. május 13.
2022. június 13.
2022. augusztus 26.
2022. szeptember 2-3.
2022. szeptember 23.
2022. november 24-25.

Nők Egészsége, Családok Egészsége Konferencia - Budapest
XXXII. Országos
'
Védőnő-Szülésznő-Gyermekápoló Konferencia -Budapest
Országos Szakmai Nap - Budapest
Ételünk az életünk - Táplálkozási Konferencia - Budapest
Védőnők Napja Ünnepi Rendezvény - Budapest
Tanévnyitó-Iskolaegészségügyi Konferencia - Budapest
Természetesen anyatejjel... Konferencia, a
Szoptatás Világnapja - Balaton
IV. Védőoltási Továbbképző Konferencia - Budapest
XXXIII. Országos
*
Szülésznő-Védőnő-Gyermekápoló Konferencia -Budapest

2022. március-június és szeptember-november között minden megyében,
1-1 napos minősített Védőnői Továbbképző Nap

Az elmúlt években számos esetben tudtunk segíteni az önkormányzatoknak/munkáltatóknak is a
betöltetlen állások meghirdetésével, egyes szakmai/finanszírozási kérdések tisztázásában. Továbbra is
állunk rendelkezésükre a védőnői hivatás szakmai kérdéseiben. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
a továbbiakban is segíteni munkájukat.

Kérjük, lehetőségükhöz mérten támogassák a védőnő Kolléganők költségkímélő részvéteiét a
szakmai programokon, melynek lehetséges módja a tagdíj munkáltató általi átvállalása.

Tisztelettel:

Csordás Agnes Katalin elnök
Magyar Védőnők Egyesülete

MAVE
Országos Elnökség

Budapest XIII. kér. Angyalföldi út 5/B IV. em 424.

Levelezési cim:
1399 Budapest 62, Pf. 636
e-mail: mave@mave.hu

Tel.: (06-1) 785-4204; elnök: 794-92-82
Fax: (06-1) 445-0123
www.mave.hu

KÖTELEZETTSÉG-ÁTVÁLLALÓ Nyilatkozat
Visszaküldendő: MAVE 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b. IV/424. címre, vagy a (1)445-0123 telefaxra,
vagy az info@irnave.hu elektronikus címre.

Cég neve/Szám la címzettje:
Címe:

......... ....Írsz................................település............................. ............................. közterület,

Adószáma: ...

................... e-mail:.......................... .......................... @................

Képviselő/ügyintéző neve:.......................................................................... Telefonszáma:........................................
Levelezési cím:............ir.szám........................................település ......................................... közterület..........szám
Alulírott nyilatkozom, hogy az alább felsorolt, - intézményünk alkalmazásában álló - munkavállaló(i)nk részére a
Magyar Védőnők Egyesülete felé fennálló tagdíjának/ részvételi
Név:

díjának*

megfizetését átvállalom.

Lakcím:

Fizetendő összeg
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Összesen :........................... fő .........................Ft, azaz....................................................................................forint
összegben.

Kérjük, hogy a Kötelezettség-átvállaló nyilatkozat egy példányát juttassa el a fejlécben található valamely,
tetszőleges egyik címre. Az összeg befizetéséhez - MAVE OTP Bank Nyrt. 11707024-20363976 - az alábbit
választom:
- A számla kézhezvételét követően utalom *
- Az összeg bankszámlára történő beérkezést követően postázzák részemre a számlát *
* kérjük a megfelelőt aláhúzni

cégszerű aláírás
Tagdíj mértéke 2022. évben:
Rendes tag(dolgozó) 4.000,- Ft/év
Nyugdíjban lévő(nem aktív) GYED, GYES idején, Ifjúsági tag (főiskolai hallgató) 2.000,- Ft/év

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest L kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületé
2022. február 24-i ülésére
Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány egyedi támogatási kérelméről
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

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

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

! -í

Tatar Eníkő~
kabinetvezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Nas^élyi
polgármester
árm es'-c^ -

1. Előterjesztés* •

Tisztelt Képviselő-testületi
A Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány (a továbbiakban: Alapítvány; székhelye:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.. adószáma: 18081682-1-41; képviseli: Saly Noémi) 2022.
január 31-én egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzatához, (a továbbiakban: Önkormányzat). Az Alapítvány az általuk 2022-ben
megjelentetni tervezett „1944-45-ös Ostrom napló" kiadásához kér támogatást.
A támogatási keretet egy történelmi bevezető tanulmány elkészíttetésére, továbbá lektorálási,
nyomdai, grafikai munkák elvégzésére tervezik felhasználni. A megjelenés után
könyvbemutatót terveznek tartani.
A mellékletként csatolt támogatási kérelem részletesen bemutatja az igényelt támogatás
felhasználási módját:
• Bevezető tanulmány készítése: 250 000 Ft• Nyomdai díjak: 3 000 000 Ft• Grafikai munkák: 300 000 Ft• Lektorálás, szerkesztés: 220 000 FtA könyvkiadás megvalósításához összesen 3 770 000 Ft támogatást igényelnek.

A kérelemhez csatolták az áláthatósági nyilatkozatot, az összeférhetetlenségi és érintettség!
nyilatkozatot, valamint az ÁFA-nyilatkozatot.
A Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány célja az I. kerületi művészeti és kulturális
tevékenységek értékeinek megőrzése, megismertetése, továbbá 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. Ennek fényében az
Alapítvány számos rendezvényt és könyvmegjelenést támogatott.
A támogatás megítélésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben,
és az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 13/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendelete meghatározott feltételei fennállnak; a benyújtott dokumentáció
szerint a támogatás megítélése a kerület érdekeit szolgálja.
A támogatás fedezetét az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása révén, „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre"
előirányzata terhére biztosítja.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átadása a képviselő-testület át nem
ruházható hatásköre.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a képviselő testület egyszerű többséggel szavaz.

2. Döntési

javaslat*

1

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testűlete
.../2022. (._.) önkormányzati határozata
a Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány részére 3 770
támogatás nyújtásáról

000 Ft összegű

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testüiete az „1944-45-ös
Ostrom napló" kiadásához 3 770 000 Ft, azaz hárommillió-hétszázhetvenezer forint
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Márai Sándor Közhasznú Kulturális
Közalapítvány részére.

2.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete a támogatás fedezetét
a 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása révén, „Egyéb
működési célú támogatások államháztartáson kívülre" előirányzata terhére biztosítja.

3.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete felhatalmazza a
Polgármestert a döntési javaslat 1. mellékletét képező támogatási szerződés
megkötésére.

Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

3. DÖNTÉSI JAVASLAT ÉS MELLÉKLETEI
1. Támogatási szerződéstervezete
2. Támogatási kérelem és mellékletei

1.

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 Közhasznú Kulturális Közalapítvány (székhely: 1014 Budapest,
Kapisztrán tér L, nyilvántartási szám: 01-01-0005814, adószám: 18081682-1-41,
bankszámlaszám: .......... Bank ................................... képviselő neve: Saly Noémi; a
továbbiakban: Támogatott

között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételekkel:
1.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testű létének az Önkormányzat
által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet és a ._/2022. (...)
önkormányzati határozat alapján a Támogató az alább részletezett feltételekkel vissza nem
térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló ........... önkormányzati rendeletben foglalt
előirányzatai terhére.
2.
A Támogató 3 770 000 Ft, azaz hárommillió-hétszázhetvenezer forint támogatást
biztosít, amelyet a jelen szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül
a Támogatott....... Banknál vezetett.................................................... számú fizetési számlájára
átutal.
3.
A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A
támogatás kizárólag a Támogatott által benyújtott, jelen Szerződés 7. mellékletét képező
kérelemben feltüntetett „1944-45-ös Ostrom napló" kiadása céljából, a jelen szerződés
hatálybalépésének napja és 2022. december 31. napja között használható fel. az alábbi
táblázat szerint:
Tanulmány készítése
Nyomdai díjak
Grafikai munkák
Lektorálás, szerkesztés

250 000 Ft3 000 000 Ft300 000 Ft220 000 Ft-

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.
A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a
Támogatási Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok

alszámláíra 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.
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.
10. 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.

11. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a .Útmutató a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához’ című, jelen
szerződés 5. 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 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 3. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen
használhatja fel.
14. Támogató egyoldalú, Írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
a)Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel vagy
b)Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni.
Elállás esetén Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül
visszafizetni a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
15. 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.

16.
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.
17.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 14. pontban rögzített elállása,
valamint a 16. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. mellékletként becsatolt
banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás
igényléséből.
18.
A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint 2023. január 31. napjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. melléklet)
felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának
egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés
céljából - átvételi elismervény ellenében - a Támogató részére postai úton vagy személyesen
kell benyújtani a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal részére (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.).
19.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Útmutató
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához" címú, 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 szerződés hatálybalépésnek időpontja és
2022. december 31. napja 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 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 2. és 17. pontjában rögzített inkasszó
jogát.

Egyéb rendelkezések
21. A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként
nyilatkozatok, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

meghatározott

22. Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban rögzített cél megvalósitása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének és lógójának 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. A jelen szerződés a Felek általi aláírás napján, amennyiben az aláírásokra eltérő
időpontokban kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.

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,

valamint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testű létének 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:

Saly Noémi
elnök

Jegyzői szignalizáció:

dr. Németh Mónika
jegyző
2022....................
Pénzügyi ellenjegyzés:* 1 2 3 4 5 6 7

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

Erről értesülnek:
1. Támogatott
2. Gazdasági Iroda
3. Jegyzői Iroda
4. Polgármesteri Kabinet
5. kozpenzpalyazat.gov.hu

támogatási szerződés 1. melléklete
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....................mint a....................................cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat
aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
(1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.: továbbiakban: Önkormányzat) az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) bekezdése értelmében nem biztosíthat költségvetési
támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek*1.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ........................... . (a
továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 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.

elnök

i

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 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:
e) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete

FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
a BDV/----------------/2022 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:

T ámogatás 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.

A felhatalmazás időtartama: 2022.

12010154-00379543-00100000

naptól - 2023. március 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.................

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3. melléklete

NYILATKOZAT

Alulírott..................... elnök a
1.

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

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik
/
az ÁFÁ-t visszaigényelheti

/

Nem tartozik ÁFA körbe*,
Nem igényelheti vissza*.

* A megfelelő aláhúzandó!
2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az alapítványnak lejárt
esedékességű köztartozása nincs.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási
szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.
Budapest, 2022.................

támogatási szerződés 4.
melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2022-ban kapott támogatáshoz

Sorszám Számla
száma

Szolgáltatás.
megnevezése

áru Számla
bruttó
értéke (Ft)

ÁFA
Számla
nettó értéke tartalom
(Ft)
(Ft)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

bruttó Ft

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, 2022...

támogatási szerződés 5. melléklete

ÚTMUTATÓ

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

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete által meghatározott
támogatási szerződést kell kötni.
A támogatási szerződés öt példányban készül.

Az elszámolás módja

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

Az elszámolás kötelező mellékletei:
•
•
•
•

a támogatott cél megvalósitásáról 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 előirt 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.

Elszámolást 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 2021.
évi BDV/...................támogatása terhére."
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező
hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő
aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni.
Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el.
amelyek a támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán
merültek fel. A számla kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés
keltezésénél, és nem léphet túl a szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak
ezen felül meg kell felelniük az előírt tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az
elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének.
Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre, átutalásra vár.

Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott
szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően
csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb.
átutalásának megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.

Elszámolható költségek

Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése
Bérköltségek

Megbízási díjak

Tiszteletdíjak,
honoráriumok

Ösztöndíjak

Az elszámolást alátámasztó Záradékolás
bizonylatok
(az eredeti bizonylatokon)
szerződés
hitelesített kifizetési
jegyzék;
másolata;
(bérjegyzék)
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megbízási
szerződés - számla vagy
hitelesített másolata;
kifizetési
jegyzék
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék) (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
megbízási
szerződés - számla, vagy kifizetési
hitelesített másolata;
jegyzék (bérjegyzék) vagy
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék) megbízási szerződés
hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése
készpénzben
történik, akkor a nettó összeg
átvételét a bizonylaton a
magánszemély
aláírásával
igazolja)
- döntés az ösztöndíjról (ki, - ösztöndíj szerződés vagy
mennyit, mennyi időtartamra) kifizetési
bizonylat
hitelesített másolata;
(bérjegyzék)
- az Ösztöndíjas beszámolója
az elvégzett tevékenységről;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése
készpénzben
történik, akkor a nettó összeg
átvételét a bizonylaton a
magánszemély
aláírásával
igazolja)

Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése
Az elszámolást alátámasztó Záradékolás
bizonylatok
(az eredeti bizonylatokon)
Irodaszer,
nyomtatvány számla
hitelesített - 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
webfej lesztési
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
szerződés
hitelesített - számla
Közüzemi díjak
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Karbantartási,
javítási - megrendelő hitelesített - számla
szolgáltatások díja
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szakértői,
oktatási, - megrendelő hitelesített - számla
képzési, tanácsadói és másolata;
biztosítási dijak
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség
- megrendelő hitelesített - számla
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Reprezentációs költségek
- megrendelő hitelesített - számla
másolata;
számla
hitelesített
másolata;

pénzügyi
teljesítés
igazolására
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média- és reklámkiadások - megrendelő hitelesített - számla
nyomdaköltsége
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Egyéb szolgáltatások díja
- megrendelő hitelesített - számla
másolata;
számla
hitelesített
másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási ;
pénztárbizonylat
vagy j
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
bankszá m laki vonat
_
hitelesített másolata
Eszközök
vásárlása, - árajánlat, megrendelő és i - 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: mennyiben 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 kisösszegü - 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.
VII. 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::.........................
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

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. §óban 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

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. §óban 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

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-előkészitöként 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 aza)-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, á 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 - 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).

BUDAPEST I. KERÜLET
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Kérelem egyedi támogatás iránt

1) A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe):
Márai Sándor Közhaszmí Kulturális Közalapítvány
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
2) A kérelmező adóazonosító száma (adószáma):
18081682-1-41

3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:
Saly Noémi
Lakcíme: 1013 Budapest, Döbrentei út 8.

Tel: +36 30 609 4550
4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
vonatkozásaira:
A Márai Sándor Közhasznú Kulturális Közalapítvány célja az I. kerületi művészeti
és kulturális tevékenységek értékeinek megőrzése, megismertetése, továbbá
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.
Ennek
fényében
alapítványunk számos rendezvényt és könyvmegjelenést támogatott.

5) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az
ezekhez kapcsolódó részletes költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés,
megvalósíthatósági tanulmány):
A támogatás összegét a költséghatékonyság figyelembevétele mellet Budapest
1944/1945-ös ostroma alatt írott napló kiadására kívánjuk fordítani. A támogatási
keretet egy történelmi magyarázó/bevezetőtanulmány elkészítésére, továbbá
lektorálási, nyomdai, grafikai munkák elvégzésére tervezzük felhasználni. A
kiadvány B5-ös formátumban előreláthatólag 125 oldal terjedelemben készül és
500 példányban fog megjelenni. Több kiadótól kapott árajánlatokat figyelembe
véve végül a Kairosz kiadóra esett a választás. A megjelenés után könyvbemutatót
szeretnénk tartani.
Költségterv:
Összesen: 3,77 millió Ft.-

Tanulmány készítése: 250 ezer Ft.-

Nyomdai díjjak: 3 millió FtGrafikai munkák: 300 ezer FtLektorálás, szerkesztés: 220 ezer Ft.-

6) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege:
bruttó 3 770 000 Ft.-

7) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:
2022. február-június - Tanulmány, előszó elkészítése
2022. július-november - Lektorálás, Nyomdai munkák
2022. december-2023. február - Könyv kiadása és könyvbemutató tartása

8) 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:
Nincs

Budapest, 2022.

képviseletre jogosult cégszerű aláírása
(természetes személy esetén kérelmező aláírása)

Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1) összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
2) ÁFA-nyilatkozat (3. számú melléklet)

A támogatási szerződés megkötésének feltétele:
1) felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz (2. számú melléklet)
2) átláthatósági nyilatkozat (1. számú melléklet)

támogatási szerződés mellékletét képezi a fentieken túl:
1) elszámolási lap (4. számú melléklet)
2) Tájékoztató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához (5. számú melléklet)

NYILATKOZATOK

I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)

(kitöltendő, ha a pályázó/kéreknező 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: Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

-

székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

-

képviselőjének neve: Dr. Saly Noémi

-

nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:...................................................................

-

nyilvántartásba vevő szert'- megnevezése:........................................................................................

II.

III.

A pályázat/kérelem adatai
-

a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):..........................................................

-

a támogatandó cél: 1944-45-ös Ostrom napló kiadása

-

pályázott/kérelmezett összeg: 3.770.000,- Ft

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok
a) Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, bog)' 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. .

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...... Í7.7..iLT.........

dr. Saly Noémi kuratóriumi elnök

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 vágj' döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-e) 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 szenének tagja,
J) az az egyesület vágj' 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 vágj' tartott
fenn Magyarországon bejcgj'zett párttal (a továbbiakban: párt),
fi) amely a pálj'ázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy heljá 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 vágj' 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, amelj'ben
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 kezdeménj'ezni e körülménj'nek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pálj'ázat benyújtása után, de a támogatási döntés

előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménj'nek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pálj'ázó a közzétételt határidőben nem kezdeménjrezte, támogatásban nem részesülhet.

14. § A pályázó a pályázati anj-aghoz csatolva írásban nj'ilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pálj'ázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pálj'ázó neve, lakcíme, születési ideje és helj'e,
b) a pálj'ázó gazdasági társaság, cégneve, székhelj'e, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének neve,
c) a pálj'ázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a njtilvántartásba vevő szén' megnevezése,
d) az e tön'ény szerinti érintettség, összeférhetedenség ténj'e vágj' ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetedenség alapjául szolgáló körülménj'ek leírása,
j) nyilatkozat arról, bőgj7 a pálj'ázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban,
illetve összeférhetedensége megszüntetése érdekében.
2, § (1) E tön'ény alkalmazásában
d) kijárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri
biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helj'ettes államtitkár, a megj'ei közgjűlés elnöke, a
fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló tön'ény
által meghatározott regionális fejlesztési ügj'nökség vezető tisztségviselői, felügj'elő bizottsága tagjai,
illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szen'ezetei vezető tisztségviselői és ellenőrző
szenének tagjai;
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e) nem kijárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a

köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a
nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes,
a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a
központi államigazgatási szerv - ad) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő

részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
eb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).
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NYILATKOZAT

Alulírott, dr. Saly Noémi a(z) Márai Sándor Kulturális Közalapítvány (adószám:18081682-l-41.)
képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy' szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*

* A megfelelő aláhúzandó

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

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.
A nyilatkozat az ügyirat melléklete.

Budapest, 2022

.Va*í ív...........

dr. Saly Noémi kuratóriumi elnök
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

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 1. 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 Aht. 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) 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.........
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dr. Saly Noémi kuratóriumi elnök
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány

1 átIátfiató sym^t:
a)^ az állam, a költség

a köztestület, a belfi Önkormányait> a nemzetiségi önkormányzat, a társulás,

egyházijogi személy, az ob^angazdálkodó sztn tztt,

amelyben az állam mgy a fjetyi önkormányzat külön-külön ragy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nem^tközi szerveit, a külföldi állam, a külföldi hetylkitósáfe
a külföldi állami /wg) helyhatóság szeri' is az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő
ns^ényfársaság.
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiségül nem rendelkezőgazdálkodó szemet, amely megfelel a kőiéihez?feltételeknek:
bay- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmusjinansifrozása megelőzéséről és megtkadálynzgssáról szőlő törvény szerint miglsatározptt tényleges tulajdonosa
megismerljctő,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megfllapodáslran részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Vejlesztési Szenezyt
tagállamában vagy olyan államim rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szpló egyezmértye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint mcgjwtárazott ellenőreit külföldi társaságnak,
bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal bírójogi személy,jogi személyiséggel ntm
rendelkezőgazdálkodó szervez?? tekintetében a ha), bb) és be) alpont szerintifeltételekfennállnak;
ej aza citil szentet és a rízjtársulat, amely megfelel a következdfeltételeknek:
ca) tezelö tisztségiiselői megismerhetők,
eb) a cinl szynezyl és a vi^társulat, valamint ezek tezefő tisztségiiselői nem átlátható szerrezttben nem rendelkeznek 2ő%-ol meghaladó részesedéssel.
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Szymzyt tamillámában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
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Sürgősségi előterjesztés
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-ei ülésére
a .Campaign for Tibet 2022' elnevezésű kampányban való részvételről, továbbá a tibeti
és a székelyföldi lobogók Városháza épületén való elhelyezéséről
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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

1959. március 10-én, vagyis alig két és fél évvel az 1956-os forradalom eseményei után a Kínai
Népköztársaság által megszállt Tibetben felkelés robbant ki, amelyet - hasonlóan az 1956-os
októberi forradalomhoz - hamarosan vérbe fojtottak. Ezért ezen dátumtól kezdve március 10e emléknapként szolgál, amelyen a tibeti függetlenség támogatói kifejezik szolidaritásukat az
elnyomott tibeti nép felé.

A fentiekre figyelemmel arra kérem a t. Képviselő-testületet, hogy támogassa a független Tibet
ügyét azzal, hogy 2022. március 10-én a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti
Városháza (a továbbiakban: Városháza) épületén Tibet zászlaját elhelyezteti, valamint
kezdeményezi a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

hivatalos partnerré válását a .Campaign for Tibet 2022" kampányhoz, amelyhez jelenleg 450
város csatlakozott.

Március 10-e azonban nem csak a Tibetben történt felkelés emléknapja, hanem a székely
szabadság és a székelység összetartozasanak napja is a Székely Nemzeti Tanács 2012. január
6-i határozata alapján, melyre tekintettel a Székelyföld lobogója Városháza épületére történő
elhelyezéséhez szintén a t. Képviselő-testület támogatását kérem.

Az előterjesztés sürgősségi benyújtását a „Campaign for Tibet 2022" megnevezésű kampány
főszervezőjével, Tenzyn Zöchbauerrel a Tibet Initiative Deutschland vezetőjével - 2022.
március 10-ig - szükséges többfordulós egyeztetés indokolja.

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.

Az előterjesztésben foglaltak megvalósításának nincs költségvetési vonzata tekintettel arra.
hogy a hivatkozott lobogók rendelkezésre állnak, továbbá a „Campaign for Tibet 2022"
kampányhoz csatlakozás költséggel nem jár.

Kérem a t. Képviselő-testületet, hogy támogassa a határozati javaslatnak megfelelően, hogy
mind a tibeti zászló, mind pedig a Székelyföld lobogója kihelyezésre kerülhessen a Városháza
épületére 2022. március 10. napján, továbbá, hogy az Önkormányzat kezdeményezze a
hivatalos partnerré válását a .Campaign for Tibet 2022” kampány tekintetében.

2. Döntési javaslat

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
-JclQtZZ.. (II. 24.) önkormányzati határozata

a .Campaign for Tibet 2022” elnevezésű kampányban való részvételről, továbbá a tibeti
és a székelyföldi lobogók Városháza épületén való elhelyezéséről

1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi szándékát,
hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kezdeményezze a hivatalos
partnerré válását a „Campaign for Tibet 2022" kampány tekintetében, melynek
végrehajtására a Képviselő-testület felhatalmazza Gelencsér Ferenc alpolgármestert.

2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz,
hogy 2022. március 10-én a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti Városháza
épületén a tibeti zászló és a Székelyföld lobogója kihelyezésre kerüljön.

Határidő: 2022. március 10.
Felelős: alpolgármester
Végrehajtásárt felelős:

Gelencsér Ferenc alpolgármester
Üzemeltetési és Informatikai Csoport
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a Képviselő-testület
2022. február 24-i ülésére
a 1013 Budapest. Alagút utca 1. szám alatti Társasházban található
osztatlan közös tulajdonban álló padlástér értékesítéséről
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 Orsolya
irodavezető

l. 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 földterületú 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.
A Társasház osztatlan közös tulajdonában áll az Alapitó Okirat II. pont A. fejezetében XXI.
számmal jelölt, a korábbi értékesítések után fennmaradó, mindösszesen 403,5 mB alapterületű,
használaton kívüli tetőtér/padlástér, amely Kamarás Bálint okleveles építészmérnök által
készített tetőtér felmérési alaprajz és metszetek megnevezésű padlástér alaprajzon ll/A, ll/B
és IV számok alatt került megjelölésre (előterjesztés melléklete).
A Társasház tulajdonostársai az osztatlan közös tulajdoni helyzetet meg kívánják szüntetni,
melynek érdekében kezdeményezték a használaton kívüli padlástér értékesítését és az Alapító
Okirat ennek megfelelő módosítását
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő az alaprajzon a tetőtér ll/A, ll/B és IV számmal
jelölt részeinek értékesítését megvitatta és azt javasolja a Mentor Építész Bt. (1025 Budapest,
Zsindely utca 2.) igazságügyi ingatlan szakértője, Krizsán Kálmán által 2020. december 22.
napján készített és 2021. május 31. napján aktualizált, majd 2021. december 23. napján

megerősített és fenntartott szakértői véleményben megállapított 236.458.- Ft/m2 összegű (a
teljes terület így 95.411.000.- Ft) vételár mellett.
Az Alapító Okirat II. pont A. fejezetének XXI. pontja alatt a társasház közös tulajdonában álló
beépítetlen, mindösszesen 403,5 m2 alapterületű padlástér ingatlan megvásárlásra 3 vételi
ajánlat érkezett az alábbiak szerint:
a) A 228,5 m2 - az OTÉK (253/1997.XII.20 Korm. rendelet az országos településrendezési és
építési követelményekről) által definiált - hasznos alapterületű padlástér rész megvételére
54.030.653.- Ft vételár megfizetése mellett Moharos Máté (1013 Budapest, Alagút u. 1. Ill/l.)
tett vételi ajánlatot. A padlástér-rész értékesítése esetén az Önkormányzatot a tulajdoni
hányada alapján megillető vételárrész: 5.273.392.- Ft
b) Az 57 mz - az OTÉK (253/1997.XII.20 Korm. rendelet az országos településrendezési és
építési követelményekről) által definiált - hasznos alapterületű padlástér rész megvételére
13.478.106.- Ft vételár megfizetése mellett Medzihradszky Gábor és Fritz Anikó
tulajdonostársak (a 1013 Budapest, Alagút u. 1.111/3. szám alatti lakás tulajdonostársai) tettek
vételi ajánlatot A padlástér-rész értékesítése esetén az Önkormányzatot a tulajdoni hányada
alapján megillető vételárrész: 1.315.464.- Ft.
c) A 118 m2 - az OTÉK (253/1997.XII.20 Korm. rendelet az országos településrendezési és
építési követelményekről) által definiált - hasznos alapterületű padlástér rész megvételére
27.902.044.- Ft forint vételár megfizetése mellett Kapás András tulajdonostárs (a 1013
Budapest, Alagút u.l. 111/8. szám alatti lakás tulajdonostársa) tett vételi ajánlatot. A padlástér
rész értékesítése esetén az Önkormányzatot a tulajdoni hányada alapján megillető vételárrész:
2.723.240.- Ft.
A vételi ajánlatot tevők vállalják a megvásárlásra kerülő padlástérrészek beépítését, továbbá
azt, hogy az építési munkára építési engedélyt, az építési munkák befejezését követőn pedig
használatbavételi engedélyt kérnek. A vételi ajánlatok és az adásvételi szerződés tervezetek
szerint a vételárat a vevők a Társasház számlaszámára fizetik meg banki átutalással úgy és
akként, hogy a vételár 50%-át az adásvételi szerződés aláírásával egyidejűleg, mig a
fennmaradó 50%-ot az adásvételi szerződés aláírását követő 1 éven belül, azzal, hogy az
Önkormányzatot a 976/10.000 eszmei tulajdoni hányada alapján megillető vételár-részeket a
vevők közvetlenül az Önkormányzat részére fizetik meg a fentiek szerinti két-két részletben.
A padlástérrészek értékesítését és beépítését követően:
a) a Tetőtér alaprajzon ll/A rész: 228.5m2 terület: az értékesítésre kerülő a) jelű
padlástérrész kivonásra kerül az eladók, mint tulajdonostársak közös tulajdonát képező
épületrészek közül és a beépítést követően önálló ingatlanként (önálló albetétként) kerül
felvételre az ingatlan-nyilvántartásba - várhatóan a Budapest I. kerület, belterület
7160/2/A/47 hrsz. alatt.
b) a Tetőtér alaprajzon ll/B rész: 57 m2 terület az értékesítésre kerülő b) jelű
padlástérrész az építési munka elvégzését követően kivonásra kerül az eladók, mint
tulajdonostársak közös tulajdonát képező épületrészek közül és az építési munka
elvégzését követően az Alapító Okirat II. B. fejezetének 37. sorszám alatt felvett,
külön tulajdonú lakás ingatlanához kerül csatolásra, mely következtében a 37.
sorszámú albetét - 7160/2/A/37 hrsz. - afapterülete és a lakáshoz tartozó
társasházi közös tulajdoni hányada megnő.

c) a Tetőtér alaprajzon IV. rész: 118 m2 terület: az értékesítésre kerülő c) jelű
padlástérrész az építési munka elvégzését követően kivonásra kerül Eladók, mint
tulajdonostársak közös tulajdonát képező épületrészek közül és az építési munka
elvégzését követően az Alapító Okirat II. B. fejezetének 42. sorszám alatt felvett
külön tulajdonú lakás ingatlanához kerül csatolásra, mely következtében a 42.
sorszámú albetét - 7160/2/A/42 hrsz. - alapterülete és a lakáshoz tartozó
társasházi közös tulajdoni hányada megnő.
Szalánczyné Bartis Éva, mint a 1013 Budapest, Alagút utca 1. szám alatti Társasház közös
képviselője a 2022. február 3. napján kelt és az Önkormányzathoz 2022. február 10. napján
benyújtott felhívásban a padlástérrészek értékesítése, az adásvételi szerződések megkötése és
a Társasházi Alapító Okirat módosítása céljából írásbeli szavazásra hívta fel a társasházi
Tulajdonostársak közösségét, azzal, hogy a kitöltött szavazólapot a tulajdonostársak 2022.
március 7. napjáig a közös képviselő részére juttassák vissza.
A szavazólap az alábbiak szerint került megszövegezésre:
.l/a. A Társasház (1013 Budapest, Alagút utca 1.) tulajdonát képező, az Alapító Okiratának
II. fejezetében XXL számmaljelölt, a korábbi értékesítések után fennmaradó, mindösszesen
403.5 me területű használaton kívüli tetőtér értékesítése (Telőtér alaprajzon jelölve: ll/A.
ll/B és IV terület)
Határozati javaslat 2022/03/1/a
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő az alaprajzon a tetőtér ll/A. ll/B és a IV
számmal jelzett részének értékesítését megvitatta és azok értékesítését javasolja a
Mentor Építész Bt. (1025 Budapest, Zsindely utca 2.) igazságügyi ingatlan szakértője,
Krizsán Kálmán által készített ingatlanforgalmi szakvélemény majd a 2021. december 23.
napján aktualizált szakértői nyilatkozatban megállapított 236458,-Ft/ m2 vételár mellett.
Tetőtér alaprajzon ll/A rész: 228,5 m*. terület
Az újonnan megnyitandó hrsz. várhatóan: 7160/2/A/47 lesz. (A beépítést követően az
ingatlan önálló ingatlanként (önálló albetétként) kerül felvételre az ingatlan
nyilvántartásba - várhatóan a Budapest I. kerület belterület 7160/2/A/47 helyrajzi szám
alatt.)
Vételi ajánlatot tevő: Moharos Máté. vételi ajánlat összege: 54 030 653,-Ft’
.Tetőtér alaprajzon ll/B rész: 57ms. terület
A tetőtéri alaprajzon jelölt 57 mp területű ll/B rész a beépítést követően a Vevők tulajdonát
képező 7160/2/A/37 hrsz.-ú ingatlanhoz kerül csatolásra.
Vételi ajánlatot tevő: Medzihradszky Gábor és Fritz Anikó tulajdonostárs, vételi ajánlat
összege: 13.478.106.-Ft’
.A tetőtéri alaprajzonjelölt 118 m* területű IV. rész a beépítést követően a Vevő tulajdonát
képező 7160/2/A/42 hrsz.-ú ingatlanhoz kerül csatolásra
Vételi ajánlatot tevő: Kapás András tulajdonostárs, vételi ajánlat összege: 27.902.000.Ft’
,1/b. Az értékesítésre vonatkozó valamennyi okirat és a tulajdonosok képviselete
Határozati javaslat 2022/03/1/b
A számvizsgáló bizottság és a közös képviselő az okiratokra vonatkozó tervezetet
elfogadásra javasolja.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat, mint tulajdonos nevében (székhelye:1014
Budapest. Kapisztrán tér 1., adószáma: 15735643-2-41, törzskönyvi azonosító: (PÍR)
735649, KSH statisztikai számjel 15735643-8411-321-01, Államháztartási egyedi
azonosító (ÁHTI): 745202). Váradiné Naszályt Márta polgármester írja alá az adásvételi
szerződéseket és az alapító okirat módosítást."

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
padlástérrészek értékesítéséből befolyt vételárat az alábbi felújítási munkálatok elvégzésére
kívánja fordítani (előzetesen bekért árajánlatok alapján):
- belső homlokzat teljes felújítása , korlátok festése : 18 000 000,- Ft
- lift építése utáni festés, korlát festése (lépcsöház): 2 500 000.- Ft
- lépcsőházi ajtók, ablakok mázolása: 600 000,- Ft
- kapu teljes cseréje kemény tölgy fából, eredeti fotó alapján: 8 500 000, Ft
- kapu és az udvar közti folyosó festése: 260 000,- Ft
- a 2020. és 2021. évben az országosan ismert építőipari és munkaerő árának drasztikus
emelkedés (lift): 4 000 000,- Ft
-az épület-felújítási pályázati anyag árának módosítása (az említett építőipari árak
emelkedése): 500 000,- Ft
-kaputelefon áthelyezése, cseréje: 400 000,- Ft
- fekvő eresz csatorna cseréje forrasztott horganylemezből: 2 000 000,- Ft
- udvar zöldítési program folytatása, udvari fedett kerékpár és szeméttároló kialakításai
Fővárosi pályázat): 1500 000,- Ft
A közös képviselő tájékoztatása szerint az árak a 2021. évi helyzetet tükrözik, így csak
tájékoztató jellegűek. A Tásasház célja továbbá az értékesítésből befolyó összeg egy részét a
tulajdonosok közötti arányos (m2), kb: 20% nagyságú összegben felosztani.
Tekintettel arra. hogy az Önkormányzatra jutó vételár-rész 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 az, hogy az írásbeli szavazás anyagát 2022. február 10.
napján, azaz a képviselő-testületi anyagok publikálása napján kaptuk kézhez. Az írásbeli
szavazás határideje 2022. március 07. napja.
A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet az alábbi döntési javaslat elfogadására.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
____ /2.02.2. (_____ ) önkormányzati határozata
a 1013 Budapest. Alagút utca 1. 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 976/10.000 tulajdoni
hányada arányában hozzájárul a 1013 Budapest. Alagút utca 1. szám alatti Társasház
osztatlan közös tulajdonát képező, a Társasházi Alapító Okiratban II. pont A fejezet XXI.
számmal jelölt, 403,5 m2 alapterületű padlástér területéből
- 228.5 m2 alapterületű rész - Alaprajzon ll/A jelű terület - Moharos Máté részére
54.030.653.- Ft.
- 57 m2 alapterületű rész - Alaprajzon ll/B jelű terület- Medzihradszky Gábor és Fritz
Anikó részére 13.478.106 - Ft, valamint
- 118 m2 alapterületű rész — Alaprajzon IV. jelű terület - Kapás András részére
27.902.044.- Ft
összegű vételár mellett történő értékesítéséhez, az értékesítés tárgyában kötendő adásvételi
szerződésekhez és az Alapító Okirat módosításához, azzal, hogy annak költségei a Társasházat
terhelik és az Önkormányzat nem vállal szavatosságot a tulajdonváltozás és az Alapitó Okirat
módosítás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséért.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy az Önkormányzat
képviseletében - az Önkormányzat 976/10.000 tulajdoni hányada arányában - a 2022.
március 7-i határidővel kiirt írásbeli szavazás 2022./03/l/a és 2022./03/l/b számú határozati
javaslata szerinti tartalommal a szavazólapon „igen"-nel szavazzon, továbbá az adásvételi
szerződéseket és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat módosítást az Önkormányzat
képviseletében aláírja.
Határidő: 2022. március 7.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
Budapest, 2022. február 17
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Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére
a 1014 Budapest, Nándor utca 4.1. emelet 9. szám alatti ingatlanon
fennálló elővásárlási jog gyakorlásáról
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyolandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Tulajdonosi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős-

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

dr. Láng Orsolya
irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Takács Attiláné eladó és Nagy Eszter, valamint Hennel Tamás Csaba vevők nevében és
képviseletében eljárva dr. Rákosi Ferenc Andor egyéni ügyvéd (KASZ: 36067645) 2022. január
10. napján érkezett levelében elővásárlási jognyilatkozat megtételére hívta fel a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzatot (a továbbiakban: Önkormányzat).
Tekintettel azonban arra, hogy az eljáró jogi képviselő Takács Attiláné eladó elővásárlási
jognyilatkozat megtételére felhívó leveléhez nem csatolta sem a vevők teljes terjedelmében
közölt vételi ajánlatát, sem a felek között létrejött ingatlan adásvételi szerződést, így a
Vagyonhasznosítási Iroda a fenti hiányok pótlására hívta fel az eljáró ügyvédet.
Dr. Rákosi Ferenc Andor egyéni ügyvéd a 2022. január 24. napján elektronikus üzenet útján
megküldött levele mellékleteként csatolta Takács Attiláné eladó és Nagy Eszter, valamint
Hennel Tamács Csaba vevők között az eladó kizárólagos tulajdonát képező, Budapest I. kerület,
belterület 6617/0/A/14 hrsz-ú, 1014 Budapest, Nándor utca 4. 1. emelet 9. ajtó szám alatt
található, „lakás" megnevezésű ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) értékesítése tárgyában
2022. január 21. napján létrejött ingatlan adásvételi szerződés másolati példányát (a
továbbiakban: Alapszerződés).

Az adásvételi szerződés tárgyát képező Ingatlanról a Takarnet rendszeréből lekért nem hiteles
teljes tulajdoni lap másolat tanúsága szerint megállapítást nyert, hogy az adásvételi
szerződésben tévesen került feltüntetésre az Ingatlan alapterülete - tulajdoni lap szerint 139
m2, adásvételi szerződésben 172 m2 került feltüntetésre a szobák száma - tulajdoni lap szerint
3 egész és egy fél szoba, adásvételi szerződésben 4 szoba került rögzítésre és az Ingatlanhoz
a társasházi közös tulajdonból hozzátartozó eszmei tulajdoni hányad mértéke - tulajdoni lap
szerint 1328/10000, adásvételi szerződésben pedig 192/1000 eszmei hányad került
megjelölésre. A Vagyonhasznosítási Iroda a fentiekre elektronikus üzenet útján 2022. január
25. napján felhívta az eljáró ügyvéd figyelmét, melyre eljáró jogi képviselő az alábbiakat
nyilatkozta: tekintettel arra, hogy az ingatlan azonosíthatóságához szükséges alapvető adatok
(helyrajzi szám, közigazgatási cím, az ingatlan jellege) a megküldött adásvételi szerződésben
helyesen szerepelnek, az egyéb adatokat pedig a közhiteles nyilvántartás tartalmazza, a
nyilvánvaló számelírás (a tulajdoni lap I. részének korábbi, törölt adatai szerepeltetése a
hatályos adatok helyett) az adásvételi szerződés polgári jogi érvényességét, a
tulajdonosváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetését nem érinti, az elővásárlási jog
gyakorlásában való döntéshozatal így érdemben nem akadályozott. Az eljáró jogi képviselő
jelezte továbbá, hogy az ügy könnyebb kezelhetősége érdekében ügyfelei - az eladó külföldi
tartózkodására tekintettel - előreláthatólag 2022. január 31. napján módosított okiratot írnak
alá, amelyet ismételten megküld az Önkormányzat részére.
2022. február 1. napján Dr. Rákosi Ferenc ügyvéd elektronikus e-mail útján megküldte a
Szerződő felek által 2022. január 31 napján aláirt módosított adásvételi szerződés másolati
példányát.
A módosított adásvételi szerződésben rögzítésre került, hogy a Felek között 2022. január 21.
napján létrejött Alapszerződés 1. pontja az ingatlan egyes adatai tekintetében elírást
tartalmazott, így ez tette indokolttá az Alapszerződés 1. pontjának módosítását.
A Szerződő felek a közöttük 2022. január 21. napján létrejött Alapszerződében, majd a 2022.
január 31. napján megkötött módosított adásvételi szerződésben az Ingatlan teljes vételárát
600.000. -, azaz hatszázezer euró összegben határozták meg.
A módosított adásvételi szerződésben rögzítésre került, hogy a Vevők az Ingatlan vételára 10%ának megfelelő 60.000.- azaz, hatvanezer euró összeget 2022. január 21. napján foglaló
jogcímén átutalták az Eladó által megadott, euróbán vezetett bankszámlára. A Felek a foglaló
összegét a vételárba beszámítják.
Szerződő felek akként rendelkeztek, hogy az Ingatlan vételárának fennmaradó részét a Vevők
az Alapszerződés és a módosított adásvételi szerződés 4. pontja szerinti, az elővásárlási jog
tárgyában született önkormányzati döntés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül,
egyösszegben átutalják az Eladó által megjelölt, euróbán vezetett bankszámlára.
A Felek rögzítették, hogy az Ingatlan vételára euróbán kerül átutalásra, melynek forintosított
értéke a banki átutalás napján hatályos MNB euro/forint árfolyam alapján kiszámított
214.212.000, - azaz kétszáztizennégymillió-kétszáztizenkétezer forint. A vételár megfizetése
annak az Eladó bankszámláján történő jóváírása jelenti.
Rögzítésre került továbbá, hogy az Eladó az adásvétel tárgyát képező Ingatlant az adásvételi
szerződés megkötésekor bérbeadás útján hasznosítja, az adásvételi szerződés megkötése a
bérleti szerződés hatályát nem érinti, valamint az, hogy az Eladó nem vállal kötelezettséget az
Ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés megszüntetésére, illetve ezen a jogcímen az Ingatlan
bérlő általi kiürítésére.

Szerződő felek az Alapszerződésben és a módosított adásvételi szerződésben elállási jogot
kötöttek ki az Eladó javára arra az esetre ha a Vevők az adásvételi szerződésben foglalt vételár
fizetési kötelezettségüket határidőben nem teljesítik maradéktalanul, és ezt írásbeli felhívás
ellenére sem orvosolják 8 napon belül, akkor az Eladó írásban elállhat a szerződéstől és az
eredeti állapotot kell helyreállítani, de ha az jogszerű, a foglaló szabályainak alkalmazásával az
Eladó a kapott foglaló összegét levonhatja, az őt illeti.
Szerződő felek megállapodtak abban, hogy az Eladó az Ingatlant a teljes szerződéses vételár
számláján való jóváírását követően, egyeztetett időpontban, a bérlő jelenlétében adja a Vevők
birtokába. Rögzítésre került továbbá az is, hogy az Ingatlan birtokbaadásával (a birtok
átruházásával) a Vevők az Eladó bérbeadói pozíciójába lépnek az Ingatlan jelenlegi bérlőjével
szemben, az Eladó kilép a bérleti szerződésből a Ptk. 6:208 § - ának a szerződés átruházásra
vonatkozó rendelkezései szerint azzal, hogy a szerződés átruházás joghatásai a jelenlegi bérlő
aláírásának, illetve írásbeli elfogadó nyilatkozatának megadásával lép érvénybe és hatályba.
A bérlő kaucióját (3000 euró) Eladó ehhez képest a birtokba adhatóság esetén 8 napon belül
átutalja a Vevők részéről megjelölendő bankszámlára.
Az Alapszerződésben és a módosított adásvételi szerződésben rögzítésre került, hogy az
Ingatlant magába foglaló Petermann Társasház Alapító okirata a Társasház
ingatlantulajdonjoggal rendelkező tulajdonostársainak elővásárlási jogot biztosít, mely
elővásárlási jogot a jogszabályon alapuló elővásárlási jog megelőz.
Az adásvétel tárgyát képező Ingatlant magába foglaló 1014 Budapest, Nándor utca 4. szám
alatt található, Budapest I. kerület, belterület 6617 hrsz-ú társasházi ingatlan az Országos
Építésügyi Nyilvántartás szerint az alábbi építészeti védettségi kategóriába került besorolásra:
-

Budapest műemléki jelentőségű területe (azonosító: 15001)[217])
sarokház ex lege műemléki környezete (azonosítók 26104, 26294)
volt Mária Magdolna (Helyőrségi) templom tornya és falmaradványai ex-lege műemléki
környezete (azonsító: 26263)
Budapest- Duna partok, a Budai Várnegyed és az Andrássy út világörökségi helyszíne
(azonosító: 30479)
a Budai Várnegyed, középkori Buda városának kiemelten védett régészeti lelőhelye
(azonosító: 32379)
I. kerület teljes területének régészeti lelőhelye (azonosító: 72919)

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében
első helyen az államot, második helyen a feladatot ellátó helyi önkormányzatot, ennek
hiányában az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot - fővárosban lévő ingatlan
esetén a fővárosi és kerületi önkormányzatot megegyezésük szerint - elővásárlási jog illeti meg.
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többszörösen
módosított 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 szerint a Budavári Önkormányzatot megillető
elővásárlási jog gyakorlására 50 millió forint értékhatárt meghaladó értékű vagyontárgy
esetén a Képviselő-testület jogosult határozni.

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat
elfogadására.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban.- Mötv.)
46. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testületi ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján
levezethető főszabály szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
____/2022. (_____ ) önkormányzati határozata
a 1014 Budapest, Nándor utca 4.1. emelet 9. 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 kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló
elővásárlási jogával a Takács Attiláné eladó, valamint Nagy Eszter és Hennel Tamás Csaba
vevők között a Budapest I. kerület, belterület 6617/0/A/14 hrsz-ú, 1014 Budapest, Nándor utca
4. 1. emelet 9. szám alatt található, 139 m2 alapterületű, 3 egész és 1 fél szobából álló, „lakás"
megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának értékesítése tárgyában 2022. január 21.
napján létrejött és 2022. január 31. napján módosított ingatlan adásvételi szerződés szerint, az
abban foglalt feltételek mellett, 600.000.- euró összegű vételáron.
Határidő: 2022. február 28.
Felelős-, polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. február 01.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
B022. február 24-i ülésére
a 1014 Budapest, Fortuna u. 3. szám alatti ingatlan átminősítéséről
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:

dr. liáng Orsolya
irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 1/1 arányú
kizárólagos tulajdonában áll a Budapest I. kerület, belterület 6586 hrsz-ú, 1014 Budapest,
Fortuna u. 3. szám alatti, 175 m2 földterületű, az ingatlan-nyilvántartás szerint „kivett lakóház"
megnevezésű, műemlék jogi jellegű, kiemelten védett régészeti területen és műemléki
jelentőségű területen található ingatlan.
Az ingatlan földhivatali nyilvántartásban szereplő megnevezése eltér az ingatlan
természetbeni rendeltetésétől, tényleges funkciójától.
Az ingatlanon található épület korábban egy földszinti 147 m2 alapterületű helyiségből, az I. és
a II. emeleten mindösszesen három - 42, 64 és 99 m2 alapterületű - lakásból, valamint 118 m2
alapterületű beépíthető tetőtérből állt.
Az ingatlant annak bérlője az Önkormányzat 2015. június 25. napján kelt tulajdonosi
hozzájárulása, valamint a Budapest Főváros Kormányhivatala I. kerületi Hivatala 2015. július
8-án kelt és 2016. május 25-én módosított építési engedélye alapján, az abban foglaltak
szerint átalakította, az emeleti szobákban és a tetőtérben vendégszobák kialakítására került
sor, a földszinti helyiségben jelenleg is étterem működik. A Budapest Főváros Kormányhivatala
I. kerületi Hivatala a 2016. szeptember 6. napján kelt határozatával a 1014 Budapest, Fortuna
u. 3. szám alatti ingatlanon elhelyezkedő lakóépület I., II. és tetőtéri szintjén kialakított 8 db
„Egyéb szálláshely" besorolású vendégszobára, illetve lakosztályra, a tetőtér beépítésére, az
udvar lefedésére, a tető- és a homlokzat felújítására a használatbavételi engedélyt megadta.

A kereskedelmi nyilvántartásban a földszinti étterem és terasz,
nyilvántartásban a panzió - üzemeltetési tevékenység átvezetésre került

a

szálláshelyek

A fentiek alapján szükséges az ingatlan átminősítése, az ingatlan-nyilvántartási megnevezés
tényleges működés szerinti módosítása „kivett lakóépület" megnevezésről „kivett étterem és
panzió" megnevezésre.
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról 109/1999. (XII. 29.)
FVM rendelet 65. § (3d) bekezdése értelmében műemléken, műemléki területen vagy műemléki
jelentőségű területen végzett, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
kormányrendelet szerint az örökségvédelmi hatóság eljárásához kötött építést, bővítést,
rendeltetésmódosítást az örökségvédelmi hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány alapján
lehet az ingatlan-nyilvántartásban átvezetni.
A 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 rendelete 94. §-a értelmében lakásnak helyiséggé,
helyiségnek lakássá történő átminősítéséről, lakásnak lakással, helyiségnek helyiséggel, illetve
ezek egymással történő egyesítéséről a Képviselő-testület határoz.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat
elfogadására.
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.

2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
____/2022. (_____ ) önkormányzati határozata
a 1014 Budapest, Fortuna u. 3. szám alatti ingatlan átminősítéséről
A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (11.23.) önkormányzati rendelete 94. §-a
alapján úgy határoz, hozzájárul a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 1/1 arányú
kizárólagos tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 6586 hrsz-ú, 1014 Budapest,
Fortuna u. 3. szám alatti, 175 m2 földterületű, műemlék jogi jellegű ingatlan tényleges állapotnak
megfelelő átminősítéséhez, az ingatlan-nyilvántartási megnevezésének „kivett lakóház"
megnevezésről „kivett étterem és panzió" megnevezésre történő módosításához és felkéri a
Polgármestert, hogy az ingatlan rendeltetésmódjában bekövetkezett változás bejelentése,
ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése érdekében eljárjon.
Határidő: 2022. április 30.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
Budapest 2022. február 08.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
a Képviselő-testület
2022. február 24-i ülésére
a Budapest I. kerület. Győző utca 5. szám alatti Társasház Épület-felújitási pályázata
elszámolási határidejének meghosszabbításáról
A képviselő-testületi ülés formája:

nyilvános ülésen tárgyalandó

Elfogadásához szükséges többség:

egyszerű többség

Az előterjesztést előzetesen tárgyalja:

Gazdasági és Jogi Bizottság

Az előterjesztés készítéséért
felelős:

Az előterjesztés
tárgyalásra alkalmas:

Az előterjesztést a Képviselő
testület ülésére benyújtom:

dr. Láng Orsolya
irodavezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné NaszályfMártc
polgármester^

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló £011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése
alapján gyakorolt hatáskörében eljárva a 38/2020. (V. 22.) polgármesteri határozatával döntött
a 2020. évi Épület-felújítási pályázat kiírásáról.
A pályázatok benyújtási határideje 2020. június 30.16.30 óra volt. amely határidőig 104 pályázat
érkezett be.
Az elszámolási határidő 2021. november 30.16.00 óra volt.
A nyertes pályázók közül a Budapest I. kerület Győző utca 5. szám alatti Társasház akkori közös
képviselője £021. június 23. napján kérelmet nyújtott be az elszámolási határidő
meghosszabbítására. Kérelmében előadta, hogy a 2020. évben benyújtott felújítási munkákat a
veszélyhelyzetre és az időjárásra való tekintettel a Társasház nem tudta elvégeztetni. Időközben
a közös képviselet és a társasház közötti kommunikáció elmérgesedett, a közös munka
lehetetlenné vált, így a tulajdonosi érdekeket szem előtt tartva a közös képviselő lemondott
megbízásáról. A társasházi tulajdonostársak 2021. szeptember 01. napján választották meg az új
közös képviselőt, melyről 2021. december 15. napján szereztünk tudomást. Az új közös képviselőt
2021. december 16 napján nyilatkozattételre kértük fel. A megválasztott közös képviselő 2022.
január 03. napján érkezett levelével a kérelmet megerősítette.

A Budapest I. kerület, Győző utca 5. szám alatti Társasház Pálya utca tűzfal felújítási munkáira,
társasházi lépcsőház festésére 1.500.000.- Ft összegű támogatást nyert el.
Az Önkormányzat és a Társasház között 2020. november 20. napján létrejött Támogatási
szerződés 2.2. pontja szerint a támogatott indokolt esetben, írásban kérheti az elszámolási
határidő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítását, amennyiben a munkálatok elvégzése
során a körülményekből arra következtet, hogy az elszámolási kötelezettségének határidőre nem
tud eleget tenni. A kérelem legkésőbb 2021. október 14.16:00 óráig nyújtható be.
Tekintettel arra, hogy a társasház kérelme a munkálatok halasztására vonatkozóan indokolt,
javasolt a pályázat elszámolási határidejének egy évvel történő meghosszabbítása 2022.
november 30.16:00 óráig.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi döntési javaslat
elfogadására.
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.
2. Döntési

javaslat

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület. Győző utca 5. szám alatti Társasház Épület-felújítási pályázata
elszámolási határidejének meghosszabbításáról
A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Budapest I. kerület, Győző utca 5. szám alatti Társasház 2020. évi Épület-felújítási pályázatának
elszámolási határidejét a Társasház által benyújtott indokolt kérelem alapján, egy évvel, 2022.
november 30.16.00 óráig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítás
megkötésére.
Határidő: 2022. március 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

Budapest, 2022. február 02.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Előterjesztés
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 24-i ülésére
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
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:

Lipták Noémi
csoportvezető

dr. Németh Mónika
jegyző

Váradiné Naszály! ^lárta
polgármester ^
Xx/J°/g áríí'e,<i

1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési
Szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) rendelet alapján a polgármester tájékoztatja a
képviselő-testületet a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról.
A feladat teljesítése érdekében a hivatal szervezeti egységei jelentették az egyes határozatban
foglalt feladatok végrehajtását, ami alapján került összeállításra az alábbi beszámoló.

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Határozat száma

14/2021.
(VI.
önkormányzati
határozat

24.)

15/2021.
(VI.
önkormányzati
határozat

24.)

23/2021.
(VI.
önkormányzati
határozat

24.)

26/2021.
(VI.
önkormányzati
határozat

24.)

28/2021.
(VI.
önkormányzati
határozat

24,)

52/2021.
(VII.
önkormányzati
határozat

15.)

Tárgy

Határidő

a Budai Vár várfalának statikai stabilizációjának
és felújításának megvalósítása előkészítéséhez
komplex
megvalósíthatósági
tanulmány
készítéséről

2021. december 31.

a Környezetvédelmi Alap felhasználásáról

2021. december 31.

a Budapest 1. kerület, Mészáros utca 19. szám,
7619/7
helyrajzi
szám
alatti
földterület
hasznosításáról

2021. december 31.

a Budapest 1. kerület közigazgatási területén
található. Szabó Ilonka utcai kutyafuttató
felújításáról

2021. december 31.

kupakgyűjtő szív kihelyezésére

a 143/2020. (X. 1.) önkormányzati határozat
megerősítéséről,
a
Budai
Vároltalmazó
Közalapítvány kuratóriumi elnöke, kuratóriumi
tagja lemondásainak elfogadásáról, az új
kuratóriumi elnök, valamint kuratóriumi tag
kinevezéséről, valamint az Alapító Okirat
módosításáról

2021. december 31.

2021. december 31.

Intézkedés

A tanulmány elkészült.
A feladatok végrehajtása a 2022. évi
költségvetési rendelet hatályba lépését
követően folytatódik.
A határozatról a MÓL Kiskereskedelmi
Ingatlan
Kftkiértesítésre
került,
az
ingatlanhasználati szerződés aláírására
2021. december 9-én került sor, a 2021.
évre esedékes teljes használati díjat a MÓL
Ingatlan Kft. 2021. december 17-én
kiegyenlítette.
A kivitelezés a téli időszakban is végezhető
fenntartási munkákkal folymatban van, a
befejezés megfelelő időjárási körülmények
között várható.
A
kupakgyűjtó
megtörtént.

szívek

telepítése

Az önkormányzat részéről aláírásra került
az eljáró ügyvéd általi ellenjegyzésre és
bírósághoz történő beadásra.

Határozat száma

Tárgy

Határidő

71/2021.
(VII.
önkormányzati
határozat

15.)

az önkormányzatra
ellátásáról

86/2021.
(IX.
önkormányzati
határozat
88/2021.
(IX.
önkormányzati
határozat

30.)

98/2021.
(IX.
önkormányzati
határozat

30.)

a Budapest Főváros 1. kerület Budavári
Polgármesteri
Hivatal
Alapító
Okiratának
módosításáról
a
Budapest Főváros 1. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal létszámkeretének 2022.
évi meqállapitásáról
a Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai
Tankerületi
Központ
közötti
fejlesztési
együttműködés keretében a 2021/2022-es
tanévre
benyújtott
támogatási
kérelem
elbírálásáról

100/2021.
(IX.
önkormányzati
határozat
101/2021.
(IX.
önkormányzati
határozat
109/2021.
(IX.
önkormányzati
határozat
111/2021.
(IX.
önkormányzati
határozat
113/2021.
(IX.
önkormányzati
határozat

30.)

30.)

hárult

többletfeladatok

2021. december 31.

2021. december 31.

Intézkedés
Az értékbecslésre vonatkozó közbeszerzési
eljárás
eredményesen
zárult,
a
vállalkozóval a keretmegállapodás aláírása
2022. január 25-én megtörtént. A műszaki
dokumenáció készítésére vonatkozó eljárás
eredménytelenül zárult, az új eljárás
felhívása 2022. február 1-jén megjelent.
A módosítás átvezetésre került a Magyar
Államkincstár
törzskönyvi
nyilvántartásában,

2021. december 31.

A
2022.
évi
megtervezésre.

2021. december 31.

A szerződés aláírásra,
folyósításra került.

2021. december 31.

A szerződés aláírása megtörtént.

a BKM Budapesti Közmüvek Nonprofit Zrt-vel
közszolgáltatási szerződés megkötéséről

2021. december 31.

A szerződés aláírása megtörtént.

a Kilus-kútnak és kertjének rendbetételéről

2021. november 30.

A Kilus-kút tisztítása megtörtént, a
környezet rendezése a tavaszi időszakban
folytatódik.

30.)

a „10. Budavári Bach Fesztivál 2021 ősz/tél"
koncertsorozat támogatásáról

2021. november 30.

A támogatási szerződés aláírásra,
támogatás folyósításra került.

30.)

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának
módosításáról

2021. december 31.

A módosítás átvezetése folyamatban van.

30.)

a Járókelő Közhasznú
megállapodásról

Egyesülettel

kötendő

30.)

költségvetéssel

a

kerül

támogatás

a

Határozat száma

144/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

145/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

147/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

152/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

154/2021.
(X.
önkormányzati
határozat
158/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

159/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

164/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

21.)

Tárgy

a Márai Sándor Művelődési Ház 2021. december
31. napjával történő megszüntetéséről

a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság javára vagyonhasznosítási
szerződés megkötéséről

Határidő

2021. december 31.

Intézkedés

A Márai Sándor Művelődési Házat a
Magyar Államkincstár a
törzskönyvi
nyilvántartásból
törölte,
ezzel
2021.
december 31. napjával megszűnt.

2021. december 31.

A szerződés aláírásra
lépett.

került,

2021 december 31.

A szerződés aláírásra
folyósításra került.

a

2021. december 31.

A
változás
a
bejegyzésre került.

az alpolgármesteri felhatalmazásról

2022. február 28.

Az egyeztetések folyamatban vannak.

a
2020.
évi
Épület-felújítási pályázatok
elszámolási határidejének meghosszabbításáról

2021. december 31.

A támogatási szerződés módosítások
előkészítése folyamatban van.

a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság részére egyedi támogatás
nyújtásáról
az
1.
kerületi
Házgondnoksági
Korlátolt
Felelősségű
Társaság
Feiügyelőbizottság
elnökének lemondásáról és új felügyelőbizottsági
elnök megválasztásáról

a Naphegy tér rendbetételéről

a 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 25. (Kagyló u.
2/B.) szám alatti ingatlan ügye

2022. január 20.

2021. november 30.

hatályba

támogatás

cégnyilvántartásba

A BÚJSZ Kft. bevonásával folyik a
zöldfelületeken a fejlesztés az időjárás
függvényében. A járdafelületek érdesítését
az arra alkalmas időjárási körülmények
között lehet kivitelezni.
Az
Önkormányzat
részéről
a
megállapodások 2021. november 2-án
aláírásra
kerültek,
a
földhivatal
a
változásokat az ingatlan-nyilvántartáson
átvezette.

Határozat száma
166/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

167/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

168/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

169/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

Tárgy
a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában álló üres lakások szociális alapon
történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása, a
1011 Budapest, Batthyány tér 4. 3. emelet 43.
szám alatti bérbeadása

a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában álló üres lakások szociális alapon
történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása, a
1016 Budapest, Csap u. 4. 4. emelet 24. szám
alatti bérbeadása

a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában álló üres lakások szociális alapon
történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása, o
1013 Budapest, Döbrentei u. 16.1. emelet 5. szám
alatti bérbeadása
a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában álló üres lakások szociális alapon
történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása,
1011 Budapest, Hunyadi J. u. 9. TE 17. szám alatti
bérbeadása

Határidő

Intézkedés

2021. november 30.

A lakásbérleti szerződés 2021. november
11-én megkötésre került.

2021. november 30.

A döntésről az ügyfél és a GAMESZ 2021.
október 29-én kiértesítésre került A
nyertes pályázónak az Önkormányzattal
szemben
tartozása
van,
melyet a
Képviselő-testület nem engedett el. A
Képviselő-testület 242/2021. (XII. 16.)
határozatával megállapította, hogy a
pályázat nyertese számára a lakásbérleti
szerződés megkötésére nyitva álló határidő
2021. november 29. napján lejárt, a
167/2021. (X. 21.) önkormányzati határozat
alapján adott. 2021. október 27. napján kelt
és 2021. október 29. napján átvett
bérbeadói jognyilatkozatot visszavonta és a
sorrendben következő pályázót hívta fel
szerződéskötésre. A döntésről az ügyfelet
és a sorrendben következő pályázót
kiértesítettük.

2021. november 30.

A lakásbérleti szerződés 2021. november
11-én megkötésre került.

2021. november 30.

A lakásbérleti szerződés 2021. november
19-én megkötésre került.

Határozat száma

170/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

171/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21)

172/2021.
(X.
önkormányzati
határozat
173/2021.
(X.
önkormányzati
határozat
174/2021.
(X.
önkormányzati
határozat
175/2021.
(X.
önkormányzati
határozat
176/2021.
(X.
önkormányzati
határozat

21.)

180/2021.
(XI.
önkormányzati
határozó

21.)

21.)

21.)

21.)

18.)

Tárgy
a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában álló üres lakások szociális alapon
történő bérbevételére kiírt pályázat elbírálása, a
1013 Budapest. Pauler u. 16. 1. emelet 3/a. szám
alatti bérbeadása
a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában álló üres lakások szociális alapon
történő bérbevételére kiirt pályázat elbírálása, a
1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 29. 1. emelet 1.
szám alatti bérbeadása
természetes személyek számára kiírt 2021. évi
energiahatékonysági
pályázatra
beérkezett
igények ügyében támogatói döntésről
a Budapest 1. kerület, Batthyány u. 25. fszt 4.
szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a Budapest \. kerület, Döbrentei u. 6. fszt 4. szám
alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a Budapest 1. kerület, Móra Ferenc utca 2/b. 1. em
1. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a Budapest 1. kerület, Országház u. 6. 2. em. 1.
szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról

a Budavári Adventi és Karácsonyi Vásár
Kapisztrán
téri
helyszínen
történő
megszervezésére és lebonyolítására pályázat
kiírásáról

Határidő

Intézkedés

2021. november 30.

A lakásbérleti szerződés 2021. november
11-én megkötésre került.

2021. november 30.

A lakásbérleti szerződés 2021. november
11-én megkötésre került.

2021. december 31.

A szerződések aláírása megtörtént.

2021. november 30.

A bérlő a 2023. augusztus 30-ig terjedő
határozott időtartamra szóló lakásbérleti
szerződést megkötötte.

2021. november 30.

A
lakásbérleti
folyamatban.

2021. november 30.

2021. november 30.

azonnal,
2021. november 25.,
2021. december 6

szerződés

megkötése

A bérlő a 2023. június 30-ig terjedő
határozott időtartamra szóló lakásbérleti
szerződést megkötötte.
A bérlő a 2023. június 30-ig terjedő
határozott időtartamra szóló lakásbérleti
szerződést megkötötte.
A pályázati kiírás közzététele megtörtént, a
Városfejlesztés
és
Környezetvédelmi
Bizottság 2021. november 25-i ülésén a
pályázatot elbírálta, a megállapodás
megkötése nem történt meg, mert a
pályázó
visszalépett
a
vásár
megrendezésétől.

Határozat száma
181/2021.
(XI.
18.)
önkormányzati
határozat
188-189/2021. (XI. 25.)
önkormányzati
határozat
190/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

191/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

192/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

193/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

194/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

195/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat
196/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

25.)

Tárgy

Határidő

Intézkedés

a 161/2021. (X. 21.) önkormányzati határozat
visszavonásáról

A tájékoztatás megtörtént.

a 2021. évi közbeszerzési terv módosításáról

A publikálás megtörtént az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben.

a Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
kizárólagos
tulajdonában
álló
gazdasági
társaságok
Javadalmazási
Szabályzatának
elfogadásáról
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási
Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről
a közművelődési megállapodás megkötéséről, és
az 1014 Budapest, Országház utca 13. szám alatti
Könyvtár intézményének átadásáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság javára vagyonhasznosítási
szerződés megkötéséről
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetői tisztségének
betöltéséhez szükséges pályázat kiírásáról
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
alapító okiratának módosításáról
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat és
Kokainé Dr. Nagy Ágnes Helga között létrejött
feladat-ellátási szerződés módosításáról

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

2021. december 31.

A megállapodás aláírása megtörtént és
hatályba lépett, a Könyvtár átadásra
került.

2021. december 31.

A vagyonhasznosítási szerződés aláírásra
került, hatályba lépett.

2021. december 15.

A pályázati kiírás közzététele megtörtént.

2021. december 15.

A módosítás átvezetése folyamatban van.

2021. december 31.

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra
került.

Határozat száma
197/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

198/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat
199/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat
200/2021. (XI.
önkormányzati
határozat
202/2021. (XI.
önkormányzati
határozat
203/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat
205/2021. (XI.
önkormányzati
határozat

25.)

25.)

25.)

Tárgy

Határidő

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat és a
Tímár Dent Bt. között létrejött feladat-ellátási
szerződés módosításáról

2021. december 31.

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra
került.

Budapest Fatárhoz történő csatlakozásról

2021. december 31.

A szerződés aláírása
integráció elkészült.

a
JCDeacaux
módosításáról

azonnal

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra
került.

Hetényi István emléktábla elhelyezéséről az Attila
út 77. szám alatti lakóházra

azonnal

A tábla házra kihelyezésre került.

kerékpártárolók kialakításáról

2021. december 31.

A
kerékpártárolókról
döntéselőkészítő
feljegyzés készült, döntést követően lehet
beszerzési eljárást lefolytani.

Zrt.-vel

kötött

szerződés

25.)

25.)

25.)

206/2021. (XI.
önkormányzati
határozat

25.)

207/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

Intézkedés

a koronavirus elleni
ösztönző intézkedésről

védőoltás

felvételére

a
2020.
évi
Épület-felújitási
pályázatok
elszámolási határidejének meghosszabbításáról

megtörtént.

Az

További intézkedést nem igényel.

2021. december 15.

a koronavirus-járvány okozta hatások enyhítése
érdekében a turizmusban működő kerületi
vállalkozások részére nyújtandó helyiségbérleti
díjkedvezmény tárgyában hozott 99/2021. (IX.
30.) önkormányzati határozat módosításáról

azonnal

a 1014 Budapest, Kapisztrán téren található
pavilon megvásárlásáról

2021. december 15.

A támogatási szerződés módosítások
megkötése folyamatban van.
A díjkedvezmény iránti kérelem benyújtási
határidejét a Képviselő-testület 2022.
január 15-ig meghosszabbította, mely
határidő jogvesztő, így további kérelem
bernyújtására nincs mód, a kérelmek
elbírálása lezárult.
Az adásvételi szerződés aláírására 2021.
december 17-én került sor, a vételár
kiegyenlítése, valamint a pavilon birtokba
vétele 2021. december 21-én megtörtént.

Határozat száma
208/2021. (XI.
önkormányzati
határozat

25.)

209/2021.
(XI.
Önkormányzati
határozat

25.)

210/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

211/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

212/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

213/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

214/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

Tárgy

a Budapest, 1. kerület Attila út 63. szám alatti,
önkormányzati tulajdonú helyiségben képviselői
iroda kijelöléséről
a 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. fszt. 1., a 1011
Budapest, Szilágyi Dezső tér 1. fszt. 2. és a
Budapest 1. kerület belterület 14434/0/A/38
hrsz. alatt felvett (cimképzés alatt) található
ingatlanokon
fennálló
elővásárlási
jog
gyakorlásáról
a
Budapest
1.
kerületi
Közbiztonsági
Közalapítvány.
a
Budai
Vároltalmazó
Közalapítvány, a Mórái Sándor Kulturális
Közalapítvány valamint a Budapest 1. kerületi
Népjóléti Közalapítvány kuratóriumi elnökeinek,
kuratóriumi
tagjainak,
felügyelőbizottsági
(ellenőrzőbizottsági)
elnökeinek.
valamint
tagjainak díjazásáról
a
Budapest
1.
kerületi
Közbiztonsági
Közalapítvány elszámolásának elfogadásáról,
valamint 5.000.000,-Ft összegű támogatás
nyújtásáról
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok
végrehajtásáról
2021,
évi
folyamatosan
benyújtható
energiahatékonysági
pályázatra
beérkezett
igények alapján támogatói döntésről
a REX CIBORUM SALES Kft, 6513 helyrajzi számú
közterületre vonatkozó
közterület-használat
iránti kérelmének elbírálásáról

Határidő

Intézkedés

2021. december 15,

A használati megállapodás aláírására
2021. december 15-én került sor, a
helyiséget a használó 2021. december 27én vette birtokba.

2021. december 12.

Az eljáró jogi képviselő részére 2021.
december 1-jén az elővásárlási jogról
lemondó nyilatkozat egy eredeti példánys
megküldésre került.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

A szerződés megkötése és az összeg
elutalása megtörtént.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

2021. december 31.

A szerződéskötés megtörtént.

azonnal

A döntés közlése 2021. december 2-án
megtörtént.

Határozat száma
215/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

216/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

217/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

218/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

219/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

220/2021. (XI.
önkormányzati
határozat

25.)

221/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

222/2021.
(XI.
önkormányzati
határozat

25.)

Tárgy
a Sződliget Ingatlan Kft. közigazgatási bírságot
kiszabó határozat ellen benyújtott fellebbezés
elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról
a K. J. közigazgatási bírságot kiszabó határozat
ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a
határozat helybenhagyásáról
a Budapest 1. kerület, Attila út 12. Ili. em. 15. szám
alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a 1016 Budapest Csap u. 4. fszt. S.szám alatti
lakásra
vonatkozó
bérleti
jogviszony
meghosszabbításáról
a 1014 Budapest. Országház utca 11. 1. em. 12.
szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
a 1015 Budapest, Toldy Ferenc utca 44/A. 1. em.
5. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti
jogviszony meghosszabbításáról
a 1014 Budapest. Úri utca 8. 2. em. 1. szám alatti
lakásra
vonatkozó
bérleti
jogviszony
meghosszabbításáról

a 1014 Budapest. Úri utca 31. fszt. 6. szám alatti
lakásra
vonatkozó
bérleti
jogviszony
meghosszabbításáról

Határidő

Intézkedés

azonnal

A határozat kiküldésre került,
intézkedést nem igényel.

további

azonnal

A határozat kiküldésre került,
intézkedést nem igényel.

további

2021. december 15

A
lakásbérleti
szerződés
folyamatban van.

megkötése

2021. december 15.

A
lakásbérleti
szerződés
folyamatban van.

megkötése

2021. december 15.

A
lakásbérleti
szerződés
folyamatban van.

megkötése

2021. december 15.

A bérlő a 2023. augusztus 30-ig terjedő
határozott időtartamra szóló lakásbérleti
szerződést megkötötte.

2021. december 15.

A
lakásbérleti
szerződés
folyamatban van.

megkötése

2021. december 15,

A
lakásbérleti
folyamatban

megkötése

szerződés

Határozat száma
223/2021. (XI.
önkormányzati
határozat

25.)

224/2021.
(XI,
önkormányzati
határozat

25.)

225/2021. (XI.
önkormányzati
határozat

25.)

229-230/2021.
(XII.
16.)
Önkormányzati
határozat
231/2021.
(XII.
16.)
önkormányzati
határozat
232/2021. (XII.
16.)
önkormányzati
határozat
233/2021. (XII.
16.)
önkormányzati
határozat
234/2021.
(XII.
16.)
önkormányzati
határozat
235/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat

16.)

Tárgy
a 1014 Budapest. Országház u. 6. II. emelet 2.
szám alatti lakásra fennálló tartozás tekintetében
benyújtott méltányossági kérelemről
K. V. iskolakezdési támogatás iránti kérelme
ügyében kelt 43/2021. (IX. 2.) NOKSB határozat
ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a
határozat helybenhagyásáról
Dr. M. T. temetési támogatás megállapítása iránti
kérelme ügyében kelt BDV/19369-2/2021.
számú elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elutasításáról és a határozat
helybenhagyásáról
a házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának
biztosításáról
és
együttműködési
megállapodásról
a 2021. évi közbeszerzési terv módosításáról
2021.
évi
folyamatosan
benyújtható
energiahatékonysági
pályázatra
beérkezett
igények alapján támogatói döntésről
2021.
évi
folyamatosan
benyújtható
energiahatékonysági
pályázatra
beérkezett
igények alapján támogatói döntésről
2021.
évi
folyamatosan
benyújtható
energiahatékonysági
pályázatra
beérkezett
igények alapján támogatói döntésről
a Szentháromság téren emlékérme automata
kihelyezés
közterület-használati
kérelmének
elbírálásáról

Határidő

2021. december 31.

Intézkedés

A döntésről a pályázó 2021. december 6án kiértesítésre került.

azonnal

A képviselő-testület határozata postai úton
megküldésre került.

azonnal

A képviselő-testület határozata postai úton
megküldésre került.

azonnal

Folyamatban van, a képviselő-tesületi
határozat megküldésre került XII. kerület
részére.

azonnal

A publikálás megtörtént az Elektronikus
Közbeszerzési Rendszerben.

2022. február 15.

A szerződéskötés megtörtént.

azonnal

A pályázó tájékoztatása megtörtént.

azonnal

A pályázó tájékoztatása megtörtént.

azonnal

A döntés közlése 2021. december 22-én
megtörtént.

Határozat száma
236/2021. (XII.
önkormányzati
határozat
237/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
238/2021. (XII.
önkormányzati
határozat
239/2021. (XII.
önkormányzati
határozat
240/2021. (XII.
önkormányzati
határozat
241/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat

Tárgy

Határidő

16.)
236/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat

2022. január 31,

A
lakásbérleti
szerződés
folyamatban van.

megkötése

237/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat

2022. január 31.

A
lakásbérleti
szerződés
folyamatban van.

megkötése

238/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat

2022. január 31.

A felszólító levél a volt bérlő részére
kiküldésre került.

16.)

16.)

16.)

Az
elutasító
döntésről
a
további
intézkedések megtétele érdekében a
GAMESZ kiértesítésre került.
Az
elutasító
döntésről
a
további
intézkedések megtétele érdekében a
GAMESZ kiértesítésre került.

239/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat
16.)
240/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat
16.)
241/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat

242/2021. (XII.
önkormányzati
határozat

16.)

243/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
244/2021. (XII.
önkormányzati
határozat
245/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat

16.)

Intézkedés

2022. január 31.

A
lakásbérleti
szerződés
folyamatban van.

megkötése

A második helyezett pályázó, valamint a
GAMESZ részére a döntés (értesítés és
tulajdonosi
hozzájárulás)
megküldésre
került a lakásbérleti szerződés megkötése
érdekében.

242/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat

2021. december 31.

243/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat

azonnal

A képviselő-testület határozata postai úton
megküldésre került.

244/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat

azonnal

A képviselő-testület határozata postai úton
megküldésre került.

245/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat

azonnal

A képviselő-testület határozata postai úton
megküldésre került.

16.)

16.)

Határozat száma
246/2031.
(XII.
önkormányzati
határozat
247/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
248/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
249/2021. (XII.
önkormányzati
határozat
250/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
254/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
255/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
256/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
257/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
258/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
260/2021. (XII.
önkormányzati
határozat

Tárgy

Határidő

Intézkedés

16.)

16.)

16.)

16.)

16.)

16.)

16.)

16.)

16.)

16.)

16.)

alkotmányjogi panasz benyújtásáról

azonnal

A panasz benyújtásra került.

a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéröl

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

További intézkedést nem igényel.

azonnal

Az ilietményszámfejtési rendszerben az
átvezetés megtörtént.

azonnal

Az
5/2022.
(1.
13.)
önkormányzati
határozattal módosításra került.

2022. január 31.

Az ügyvezető kiértesítése megtörtént, az
SZMSZ közzétételre került.

azonnal

Az Ügyvezető értesítése megtörtént, az
üzleti terv közzétételre került.

2021. december 31.

A támogatási szerződés aláírásra került,
hatály ba lépett.

2021. december 31.

A vállalkozási keretszerződés aláírásra
került, hatályba lépett.

azonnal

A szerződésmódosítás aláírása megtörtént,
hatályba lépett.

a 2022. évi nyári és téli igazgatási szünet
elrendeléséről a Budapest Főváros 1. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatalban
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága nem
képviselő tagjának megválasztásáról
az
1.
kerületi
Házgondnoksági
Kft.
új
felügyelőbizottsógi tagjának megválasztásáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyásáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervének
jóváhagyásáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság részére működési célú
támogatás nyújtásáról
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társasággal kötendő 2022. első
negyedévére szóló vállalkozási keretszerződésről
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság 2021. évi támogatási
szerződésének módosításáról
a Halászbástya felső kilátóterasz nyitvatartási
rendjéről

folyamatos

További intézkedést nem igényel.

Határozat száma
261/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
262/2021. (XII.
önkormányzati
határozat
263/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat
264/2021. (XII.
önkormányzati
határozat

16.)

16.)

16.)

16.)

265/2021. (XII.
önkormányzati
határozat

16.)

266/2021. (XII.
önkormányzati
határozat

16.)

267/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat

16.)

268/2021. (XII.
önkormányzati
határozat

16.)

269/2021. (XII.
önkormányzati
határozat

16.)

Tárgy
a
mikromobilitási
eszközök
közterületi
elhelyezésével és szabályozásával kapcsolatos
együttműködési megállapodásról
a BioTrans Kft. által szervezett "CseppetSem!"
programmal
együttműködésben
használt
sütöolaj gyűjtőpontok kialakításáról

Határidő

Intézkedés

folyamatos

Az együttműködési megállapodás aláírása
megtörtént.

2022. február 28.

A
szerződéskötések
folyamatban van.

döntés bölcsődei nevelés fejlesztése kiírásra
pályázat benyújtásáról

2022. január 5.

A pályázat benyújtása megtörtént.

a 2022. évi Épület-felújítási hitel pályázat kiírási
határidejének módosításáról

azonnal

További intézkedést nem igényel.

2021. december 31.

A szerződés aláírásra
lépett.

2022. január 31.

A használati megállapodás 2022. január
20-án aláírásra került, az ingatlan a BÚJSZ
részére 2022. január 26-án átadásra
került.

2022. január 31.

A
támogatási
szerződés
megkötése folyamatban van.

az Oxygen Naphegy Kft-vel és a Czakó Utcai
Sport-és
Szabadidőközponttal
kötendő
megállapodásról
a Budapest 1. kerület, belterület 7140 hrsz-ú, 1014
Budapest, Palota út 2. szám alatti ingatlan
ingyenes használatba vételére
a Budapest 1. kerület, Dísz tér 16. szám alatti
Társasház 2020. évi Épület-felújítási pályázata
elszámolási határidejének meghosszabbítására

a 1011 Budapest, Fő utca 4. Ili. emelet 7. szám
ingatlanon fennálló elővásárlási jogról

a
Budapest
1.
kerületi
Közbiztonsági
Közalapítványt érintő döntések meghozataláról

2021. december 31.

azonnal

előkészítése

került,

hatályba

módosítás

Az elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat
egy eredeti példánya 2021. december 22én az eljáró jogi képviselő részére
megküldésre került.
Az önkormányzat részéről aláírásra került
az eljáró ügyvéd általi ellenjegyzésre és
bírósághoz történő beadásra

Határozat száma
270/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat

16.)

271/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat

16.)

272/2021.
(XII.
önkormányzati
határozat

16.)

273/2021. (XII.
önkormányzati
határozat

16.)

3/2022.
(1.
önkormányzati
határozat

13.)

4/2022.
(1.
önkormányzati
határozat

13.)

5/2022.
(1,
önkormányzati
határozat

13.)

6/2022.
(1.
önkormányzati
határozat

13.)

Tárgy

a Márai Sándor Kulturális Közalapítványt érintő
döntések meghozataláról

a Budapest 1. Kerület Népjóléti Közalapítványt
érintő döntések meghozataláról

a Budai Vároltalmazó Közalapítványt érintő
döntések meghozataláról

Határidő

azonnal

azonnal

azonnal

a Budai Vároltalmazó Közalapítványt érintő
döntések meghozataláról

azonnal

a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2022. évi megosztásáról

azonnal

az átmenetileg szabad pénzeszköz bankbetétbe
történő elhelyezéséről
az
1.
kerületi
Házgondnoksági
Kft.
új
felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról
szóló 250/2021. (XII.
16) önkormányzati
határozata módosításáról
a Szociális kártya és Budavári Egészségkártya
keretében
nyújtott
élelmiszervásárlás
és
gyógyszervásárlás
tárgyában
kötendő
együttműködési megállapodás megkötéséről

2022. január 17.

azonnal

azonnal

Intézkedés
Az önkormányzat részéről aláírásra került
az eljáró ügyvéd általi ellenjegyzésre és
bírósághoz történő beadásra.
Az önkormányzat részéről aláírásra került
az eljáró ügyvéd általi ellenjegyzésre és
bírósághoz történő beadásra.
Az önkormányzat részéről aláírásra került
az eljáró ügyvéd általi ellenjegyzésre és
bírósághoz történő beadásra.
Az önkormányzat részéről aláírásra került
az eljáró ügyvéd általi ellenjegyzésre és
bírósághoz történő beadásra.
A döntés a Fővárosi Önkormányzat részére
megküldésre került.
A szabad pénzeszköz 4,5 milliárd Ft
összegben 2022. január 14-én lekötésre
került.

A cégbírósághoz a határozat benyújtásra
került.

A megállapodások részben megkötésre
kerültek, részben folyamatban vannak.

Határozat száma
7/2022.
(1.
önkormányzati
határozat

13.)

8/2022.
(1.
önkormányzati
határozat

13.)

9/2022.
(1.
önkormányzati
határozat
13/2022.
(1.
önkormányzati
határozat

13.)

16/2022.
(1.
önkormányzati
határozat

24.)

17/2022.
(1,
önkormányzati
határozat

24.)

Tárgy

Határidő

a 2022. évi védőoltások beszerzésére vonatkozó
szerződés,
valamint
az
egészségügyi
szolgáltatókkal
történő
együttműködési
megállapodás megkötéséről
Dr. Lukács Imre Péter praxisjogot megszerezni
kívánó orvossal a 11. számú felnőtt háziorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés
megkötéséről
tiltakozó nyilatkozat kiadásáról a Szentháromság
tér 7. számú épület bontása ügyében

13.)
döntések közbeszerzési eljárások fedezetéről

2022. február 15.

Az
oltási
szerződés
folyamatban van.

2022. február 15.

A szerződés mindkét fél részéről aláírásra
került.

azonnal

A nyilatkozat nyilvánosságra került, de
közben a házat elbontották.

azonnal

elővásárlási jog gyakorlásáról
önkormányzati
feladatellátást
fejlesztések
támogatására
kiírt
benyújtásáról

szolgáló
pályázat

Intézkedés

2022. február 4.

megkötése

Végrehajtva; új közbeszerzési eljárás indult
épületfelmérés tárgyban, a felhívás 2022.
február 1-jén megjelent.
Az MNV Zrt. részére az elővásárlási jogról
lemondó nyilatkozat egy eredeti példánya
2022. január 26-án megküldésre került.

A pályázat benyújtása megtörtént.

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

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2. DÖNTÉSI JAVASLAT* 1

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
,_/2022. (....) önkormányzati határozata
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:
Képviselő-testület) a lejárt határidejű 14,15, 23, 28/2021. (VI. 24.), az 52, 71/2021. (VII.
15.). a 86, 88, 98.100,101, 111/2021. (IX. 30.), a 144,145,147,152,164, 166,167,168,
169,170,171,172,173,175,176/2021. (X. 21.), a 180,181/2021. (XI. 18.). a 188,189,190,
191,192,193,194,196,197,198,199, 200, 203, 207, 208, 209, 210, 211, 212. 213, 214,
215, 216, 220, 223, 224, 225/2021. (XI. 25.), a 231, 232, 233, 234, 235, 238. 239, 240,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 263,
264, 265, 266. 268, 269, 270, 271, 272, 273/2021. (XII. 16.), a 3, 4, 5. 8. 9,13/2021. (I.
13.), valamint a 16, 17/2022. (I. 24.) önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést elfogadja.

2. A Képviselő-testület a 113/2021, (IX. 30.), a 174/2021. (X. 21.), a 195/2021. (XI. 25.), a
205, 217, 218, 219, 221, 222/2021. (XI. 25.), a 236, 237, 241, 267/2021. (XII. 16.) és a 6,
7/2022. (1.13.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2022. március
31-ig, a 158/2021. (X. 21.) és a 206/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatok
végrehajtásának határidejét 2022. április 30-ig, a 26/2021. (VI. 30.), a 109/2021. (IX.
30.), a 154, 159/2021, (X. 21.) és a 202/2021. (X. 25.) önkormányzati határozatok
végrehajtásának határidejét 2022. május 31-ig. valamint a 229, 230, 262/2021. (XII.
16.) önkormányzati határozatok végrehajtásának határidejét 2022. június 30-ig
meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: érintett szakirodák
Budapest, 2022. február 8.

Előterjesztés

a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. február 24 -i ülésére

a 2019. október 14-től 2021.03.08. napig tartó időszakban a határozott idejű lakásszerződések
meghosszabbításával kapcsolatos döntések felülvizsgálatára és módosítására

A képviselő-testületi ülés formája: nyilvános ülésen tárgyalandó
Elfogadásához szükséges többség: egyszerű többség
Az előterjesztést előzetesen tárgyalja: Tulajdonosi Bizottság, Gazdasági és Jogi Bizottság

1.Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!

A címben jelzett időszakban mintegy 30 db határozott idejű lakásbérleti szerződés hosszabbítás
történt jogszabályellenesen az önkormányzatnál.
A bérleti szerződések meghosszabbításáról az önkormányzat tulajdonában álló lakás és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: Lakásrendelet) 2021. március 8-ig az alábbiak szerint rendelkezett:
33. § (2) A határozott időre szóló bérbeadás időtartama 5 év.
34. § A Képviselő-testület a bérlő kérelmére a határozott idejű lakásbérleti szerződés
meghosszabbításáról dönt abban az esetben, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt
kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette, valamint lakbér és közüzemi díjhátralékkal nem
rendelkezik.
Fentiek alapján a határozott idejű bérleti jogviszony bérleti idejének időtartama minden esetben öt
év kellett volna, hogy legyen, hisz a 33.§ nem ad mérlegelési jogkört, nem maximum 5 évről, nem
lehetőségről van szó, hanem egyértelműen rögzíti, hogy az időtartam határozott idejű bérlet esetén 5
év.
Ezzel szemben a fenti időszakban az Önkormányzat úgy kötött határozott idejű bérleti szerződéseket,
hogy 5 helyett 2 évben határozta meg a bérlet időtartamát, saját jogszabályával ellentétesen döntött.
Mindezekre tekintettel szükségessé válik az említett időszakban megkötött határozott idejű
lakásbérleti szerződések felülvizsgálata és módosítása, ezért kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a
határozati javaslat elfogadására.
A Képviselő-testület SZMSZ-ének 37.§ (1) bekezdés c) pontja alapján tájékoztatom a Képviselő
testületet, hogy a határozatnak költségvetési kihatása nincs, a felülvizsgálatot a Polgármesteri Hivatal
jogászai le tudják folytatni.

2. Határozati javaslat:

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének.../2021. (XI.25.)
önkormányzati határozata a 2019. október 14-től 2021.03.08. napig tartó időszakban a határozott
idejű lakásszerződések meghosszabbításával kapcsolatos döntések felülvizsgálatára és módosítására:
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2019.10.14.től 2021. 03. 08. napig tartó időszakban az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérbeadására
kötött határozott idejű lakásbérleti szerződéseket - különös tekintettel a már korábban meglévő
bérleti jogviszonyok hosszabbítására - felülvizsgálja az akkor hatályos önkormányzati rendeletnek
való megfelelés szempontjából. A felülvizsgálat lefolytatására felkéri a Polgármestert azzal, hogy a
vizsgálat eredményét a Képviselő-testülettel ismertetnie kell.
Felelős: polgármester
Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Budapest, 2022.02.12.

From: Dr. Sándor Rétemé <sandor.peternef5>budavar.hu>
Sent:

Wednesday, February 23, 2022 11:45 AM

To: Polgármester <polearmester(5)budavar.hu>
Subject:

kérdések

Tisztelt Polgármester Asszony!
A 2022 február 24-i testületi ülésen az alábbi kérdéseimre szeretnék választ kapni:
1.

Miért nincsenek önkormányzati jogszabályban rögzítve, az 1 millió Ft összegű képviselői keret
felhasználásának pontos feltételei? Kérem a szabályozás érdekében, szíves intézkedését.

2.

Az Önkormányzat tájékoztatása szerint, a beszerzett 2 500 db tulipán 9 helyszínre kerül most tavasszal
kiültetésre, de nem jut belőle a leg ismertebb, leg látogatottabb helyre, a Tóth Árpád sétányra egy darab
sem, mi ennek az oka?
Talán büntetésben van a várnegyed lakossága?
Tisztelettel:
dr Sándor Rétemé
képviselő

i

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületére
(a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek e költségvetésben szereplő előirányzatokból
részesülnek.
2. A címrend

2. § Az Önkormányzat költségvetésén belül önálló címet alkotnak:
a) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat,
b) Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal,
c) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet,
d) BrunszvikTeréz Budavári Óvodák,
e) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde,
f) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ,
g) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata,
h) Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont.

3. A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a költségvetési és finanszírozási
bevételek együttes főösszegét 16 608 038 e Ft-ban, a költségvetési és finanszírozási kiadások együttes
főösszegét 16 608 038 e Ft-ban határozza meg.
Ezen beiül:
a) a költségvetési bevételek főösszege 9 813 848 e Ft,
b) a költségvetési kiadások főösszege 15 456 662 e Ft,

c) a költségvetési egyenleg - 5 642 814 e Ft, amelyből a működési költségvetési egyenleg - 4 596 403
e Ft, a felhalmozási költségvetési egyenleg - 1 046 411 e Ft,
d) a finanszírozási kiadás 1 151 376 e Ft, ebből betét kihelyezés 1 100 000 e Ft,
e) belső finanszírozási bevételként a maradvány igénybevétele 4 254 190 e Ft és banki betét
megszüntetése 2 540 000 e Ft.

4. § (1) Az Önkormányzat a bevételi és kiadási főösszegen belül az alábbi kiemelt előirányzatokat
határozza meg:
a) működési költségvetési bevételek:
b) működési költségvetési kiadások:
c) felhalmozási költségvetési bevételek:
d) felhalmozási költségvetési kiadások:
e) rányító szervi támogatás nélküli finanszírozási bevételek
f) irányító szervi támogatás nélküli finanszírozási kiadások:

8 367 384 e Ft,
12 963 787 e Ft,
1 446 464 e Ft,
2 492 875 e Ft,
6 794 190 e Ft,
1 151 376 eFt.

(2) Az Önkormányzat a 2022. évi
a) bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet,
b) működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeit intézményenként és kiemelt előirányzatonként a
2. melléklet,
c) működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait intézményenként és kiemelt előirányzatonként a
3. melléklet
szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat a beruházási és felújítási előirányzatokat intézményeként, célonként és
feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A- bevételek és a kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban történő
bemutatását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételeket és kiadásokat 8.
melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2)
bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjait a 10. számú melléklet
tartalmazza.
(8) A Környezetvédelmi Alap 2022. évi bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat a fenntartásában lévő költségvetési szervek irányító szervi támogatásának
előirányzatát 4 601 631 e Ft összegben állapítja meg.

4. Az Önkormányzat létszámelőirányzatai

5. § (1) Az Önkormányzat által meghatározott éves létszámkeret: 569,75.
(2) Az Önkormányzat által meghatározott közfoglalkoztatottak éves létszámkerete: 4 fő.
(3) Az (1) bekezdés szerinti éves létszámkeretet intézmények szerinti bontásban a 7. melléklet állapítja
meg.
(4) Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv vezetője a megüresedett álláshely
betöltéséről saját hatáskörben dönt. Három hónapon túl betöltetlen álláshelyről az intézményvezetője
haladéktalanul tájékoztatja a polgármestert. Év közbeni feladatváltozás miatt megüresedett álláshely
nem tölthető be.

5. Általános és céltartalék

6. § (1) Az Önkormányzat 1 465 754 eFt összegű tartalékot képez. A tartalékok általános és céltartalék,
valamint a céltartalékon belüli célok szerinti részletezéséta 6. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról esetenként 25 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 25 millió forint egyedi értéket meghaladó felhasználásáról a költségvetésért
felelős bizottság dönt.
(4) Az egyéni választó kerületben mandátumot szerzett képviselő a „Támogatások céltartalék" „Körzetes
képviselői keret" előirányzat felhasználásáról egy millió fortin erejéig dönt.
(5) Az Önkormányzat év közben képződött, nem tervezett, felhasználási célhoz nem kötött
többletbevételével az általános tartalékot kell növelni.
(6) A Képviselő-testület az egyes céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát
a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel a polgármesterre ruházza át.
(7) A Képviselő-testület a céltartalékok költségvetési sorokra történő átcsoportosításának a jogát az
alábbiak szerint ruházza át:
a) a „Támogatások céltartalék" „COVID és Krízisalap" előirányzatából a szociális ügyekért felelős
bizottságra,
b) az „Intézményi céltartalékok" előirányzatból a költségvetésért felelős bizottságra az Önkormányzat
irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak finanszírozására.

6. A költségvetés végrehajtásának a szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét a 2022. évi
előírt bevételek beszedésére, valamint a kiadásoknak a bevételektől függő, a bevételek teljesítésének
arányában történő teljesítésére.
(2) Az Önkormányzat és a fenntartása alá tartozó gazdálkodó szerv a gazdálkodási döntéseiért a
felelősséget maga viseli, takarékos és ésszerű gazdálkodással gondoskodik a bevétele és a kiadása
egyensúlyának a megtartásáról.

8. § (1) A Képviselő-testület a folyószámla-hitelkeret, a közép- és hosszú lejáratú hitel (kölcsön)
felvételére vonatkozó döntés jogát saját hatáskörében tartja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a működési kiadások vonatkozásában
- amennyiben arra szükség van - többéves, de legfeljebb három éves időtartamra keretszerződést
kössön azzal, hogy az egyes évet érintő kiadások nem haladhatják meg a tárgyévi költségvetésben
jóváhagyott összeget.
9. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat.
(2) Átmeneti intézkedésnek minősül különösen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi
csapás és következményeinek az elhárítása, valamint a költségvetés egyensúlyára kedvezőtlenül ható
esemény miatti halaszthatatlan intézkedés.
(3) A polgármester az (1)-(2) bekezdésben meghozott intézkedéseiről köteles a Képviselő-testületet a
soron következő ülésén tájékoztatni.

7. A költségvetési előirányzatok változtatása

10. §(1)A polgármester 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.
(2) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a kiemelt előirányzatokon
belül a rovatok közötti átcsoportosításra saját hatáskörben jogosult.
(3) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv vezetője köteles harminc napon belül
a jegyzőn keresztül a polgármestert tájékoztatni a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat
módosításról és átcsoportosításról.
(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat-módosítást a soron következő költségvetési
rendelet módosításában kell átvezetni.
11. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 34.§ -a alapján előirányzat-átcsoportosítási jogot ruház át a
Polgármesterre.
(2) A Polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a
költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat
átcsoportosítást 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.
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a céltartalékok terhére az előirányzatnak
megfelelő összegig a céltartalékban meghatározott feladat finanszírozása érdekében pályázat
benyújtására és a pályázat benyújtása esetén az önrész biztosítására, az erről szóló nyilatkozat
megtételére, az önrész változása esetén annak módosítására.
13. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a dologi kiadások előirányzatán belül
elvégzett, felújításnak minősülő feladatok felújítási címjegyzékbe történő felvételére és a felújítási
feladatok között elvégzett karbantartásnak minősülő feladatok dologi kiadások közé történő
átcsoportosítására. A felhatalmazás a polgármestert értékhatárra tekintet nélkül illeti meg.
14. § Ha a polgármester vagy a bizottság átruházott hatáskörben döntést hoz, vagy ha év közben az
Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat
számára pótelőirányzatot, kötött felhasználási célú támogatást biztosít, a polgármester azt köteles
negyedévente - az első negyedév kivételével, legkésőbb a 2022. évi költségvetési beszámoló
elkészítésének a határidejéig, december 31-el hatállyal - rendeletmódosítás keretében a Képviselő
testület elé terjeszteni. Ezzel a kötelezett az átruházott hatáskörben hozott döntéséről történő
beszámolási kötelezettségének eleget tesz.

8. A gazdálkodás rendje

15. §(1)Az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv a
meghatározott kiadási előirányzatait nem lépheti túl. A fel nem használt kiadási előirányzatot a
Képviselő-testület a felügyeleti szervi támogatás csökkentése mellett a költségvetési rendelet utolsó
módosításakor az általános tartalékba helyezi.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételt, a jóváhagyott előző évi
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványt, továbbá az elmaradt feladatokat érintő kiadási
előirányzat-megtakarítás összegét a költségvetési rendelet utolsó módosításakor általános tartalékba
kell helyezni.
16. § (1) A költségvetési szerv részére év közben biztosított előirányzatok csak a megadott felhasználási
célokra fordíthatók. Ha a tényleges felhasználás kevesebb, mint a kapott fedezet, úgy a költségvetési
szerv köteles elszámolás keretében az előirányzatról írásban lemondani az alábbi tételek esetében:
a) a céltartalékban tervezett, egyszeri jellegű előirányzatok,
b) az általános tartalékból év közben meghatározott feladatfinanszírozására jóváhagyott előirányzatok,
c) az intézményi étkeztetési és közüzemi kiadások és
d) azon személyi juttatások és járulékok, melyek kifizetését jogszabály kötelezően előírja.
(2) A költségvetési szerv esetében a bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a
fenntartói támogatás növekedését. Ha a bevételek nem folynak be, a kiadási előirányzatok nem
teljesíthetők.
(3) A költségvetési szerv elszámolási kötelezettséggel tartozik a részére céljelleggel juttatott
támogatások rendeltetésszerű felhasználásáról.

17. § (1) Költségvetési szerv a költségvetésért felelős bizottság engedélyével nyújthat be szakmai
pályázatot abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési
többlettámogatást igényel.
(2) A költségvetési szén/ vezetője a polgármester engedélyével pályázhat, ha a pályázat költségvetési
többlettámogatási igénnyel nem jár, önerőt nem igényel, de utófinanszírozású. Az engedélyt a
polgármester akkor adja meg, ha az Önkormányzat, ezáltal a költségvetési szerv likviditása az
utófinanszírozás esetében is biztosított, és a költségvetési szerv az előirányzataiból a forrást biztosítani
tudja, és erről az intézményvezető nyilatkozik.
(3) Az önkormányzati költségvetési szerv éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület
jóváhagyásával vállalhat a kötelezettségvállalási korlátokra vonatkozó jogszabályok szerint. Éven túli
kötelezettségvállalásnak minősül a szakmai program indítása, ha az többletlétszámot igényel, vagy
többletköltséggel jár. Nem minősül éven túli kötelezettségvállalásnak a költségvetési szerv folyamatos
működéséhez szükséges kötelezettségvállalás.

9. A finanszírozás rendje

18. § (1) Az Önkormányzat a gazdasági társasága részére a közszolgáltatási kereteket az éves likviditási
ütemterv figyelembevételével biztosítja. A polgármesteri hivatal a likviditás és a belső kontrollrendszer
fenntartása érdekében megfelelési tanácsadót bízhat meg, amely számára az önkormányzati gazdasági
társaság havonta teljeskörű adatszolgáltatásra köteles. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
a közszolgáltatási finanszírozás felfüggesztésével jár.
(2) A polgármesteri hivatal finanszírozása az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról
közvetlenül történik, az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szerv számára nyitott
költségvetési elszámolási számlára folynak be a saját bevételei és e számláról teljesíti a kiadásait.
19. §(1)A költségvetési szerv irányítószervi támogatása - figyelemmel a költségvetési szerv saját
bevételeinek a teljesítésére is - a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő
ütemben történhet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen
alakulása esetén a költségvetési szerv támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os
tulajdonában lévő gazdasági társaság és a helyi nemzetiségi önkormányzat támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - zárolhatja, csökkentheti vagy törölheti.
(3) A zárolás nem vonatkozhat:
a) az európai uniós források vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez
biztosítandó önkormányzati támogatás,
b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati
támogatás, valamint
c) a segély jellegű ellátások
előirányzataira.
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek
megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően
dönt.

(5) A polgármesteri hivatal kivételével az önkormányzati fenntartású költségvetési szerv irányítószervi
támogatás terhére 2022. december 20-át követően 2023-ra kötelezettséget nem vállalhat.
(6) A polgármesteri hivatal és a költségvetési szerv más szervezetet nem támogathat.

10. Létszám- és bérgazdálkodást érintő, valamint az illetményre vonatkozó szabályok

20. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei tekintetében a köztisztviselői illetményalap a 2022.
évben 63 000 Ft.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési
szerv részére meghatározott létszámkeretet (álláshely) a tényleges foglalkoztatás során köteles
betartani.
21. § (1) Az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként és összességében az elemi költségvetésben
tervezett módosított személyi juttatás előirányzat nem léphető túl.
(2) A tervezett előirányzatot meghaladó többletbevételből az éves személyi juttatások és az azzal
összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzata év közben legfeljebb a többletbevétellel
összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és
közvetett kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
szerződés esetén az abban meghatározott összeggel, a meghatározott időszakra emelhető.
(3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szerv éves személyi juttatás előirányzata nem
emelhető az intézményi ellátási díjnak, az alkalmazottak térítésének, az alkalmazott és a tanuló
kártérítésének, továbbá egyéb térítésének, a felhalmozási célú bevételeknek, valamint az átvett
pénzeszközöknek az előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból
teljesítendő kiadásra irányul, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú
kifizetéseket tartalmaz.
(4) A költségvetési szerv csak akkor fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatás pótelőirányzat
kérelemmel, ha előirányzata vagy maradványa nem biztosítja az Önkormányzat kötelező feladatai
ellátását, törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
22. § (1) Az Önkormányzat fenntartása alá tartozó költségvetési szervnél jutalom és céljuttatás, a
polgármester engedélyével a jutalom és céljuttatás előirányzat terhére annak erejéig, valamint a
bérmegtakarítás terhére annak erejéig a (2) bekezdésben foglaltak teljesülése esetén fizethető .
(2) A költségvetési szervnél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére a polgármester
engedélyével és csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési szerv valamennyi jogszabály szerinti fizetési
kötelezettségét teljesíti, és a kifizetést az Önkormányzat likviditási helyzete lehetővé teszi.
23. § (1) Az Önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi
tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az
alábbi meghatározott feltételekkel vehető igénybe:
a) a szolgáltatási szerződést írásban keli megkötni,
b) a szerződéskötés feltétele, hogy a költségvetési szerv az adott feladatellátáshoz megfelelő
szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy eseti, nem rendszeres jellegű feladat
ellátása szükséges, és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel
rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerződés nem köthető meg a költségvetési szerv vezető
jogállású álláshelyének a betöltésére.

11. A gazdálkodás egyéb szabályai

24. § A Képviselő-testület - kamatbevétel szerzése céljából - az átmenetileg szabaddá váló pénzeszköz
lekötési jogát értékhatár nélkül a polgármesterre ruházza át. A polgármester a bankbetétbe történő
elhelyezésen kívül kizárólag állam által garantált értékpapír (államkötvény) vásárlására jogosult.
25. § A Tervtanács tagjait 2022. évben tiszteletdíj illeti meg, melynek mértéke bruttó 8 000
Ft/fő/alkalom.
26. § (1)

Ha az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt

esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves
eredeti előirányzatának a 10 %-át vagy a 100 millió forintot, haladéktalanul köteles erről a tényről a
polgármestert írásban tájékoztatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az
önkormányzati biztost a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét
a helyben szokásos módon közzéteszi.
(3) Az önkormányzati biztos tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak
fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
27. § (1) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társaság az Önkormányzattal kötött
szerződésből tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy a 100 millió Ft-ot elérő
harminc napon túli lejárt tartozásállományáról - ha e tartozást egy hónap alatt nem képes harminc
nap alá szorítani - köteles haladéktalanul a polgármestert és a költségvetésért felelős bizottságot
írásban tájékoztatni.
(2) A (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester a költségvetésért felelős bizottság javaslatára
független, külső szakértőt bíz meg.
(3) A független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik,
annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.
28. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére - figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési
szabályzatában meghatározott összeghatárra és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben
részesítésének a követelményére - az alábbi esetekben kerülhet sor:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben a jegyző előzetes engedélye alapján,
c) kiküldetési kiadás,
d) reprezentációs kiadás,
e) 200 eFt alatti kis összegű szolgáltatási kiadás,
f) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatása,
g) pályázat végrehajtása során felmerülő, banki átutalással nem teljesíthető kiadás,

h) munkavállaló nem rendszeres személyi juttatása, fizetési előleg, amennyiben az érintett
munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott
személy a kifizetést engedélyezi, továbbá
I) utólagos elszámolásra kiadott vásárlási előleg.

12. Záró rendelkezések

29. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. február 28.

Váradiné Naszélyi Márta
polgármester

dr Németh Mónika
jegyző
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Budapest, 2022. február 28.

dr Németh Mónika
jegyző
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1. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

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

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

előirányzat
Költségvetési bevételek

előirányzat

9813848 Költségvetési kiadások

Működési bevételek

83G7384

15456662

Működési kiadások

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2307617

KI

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevételek

2991 479

K2

Munkaadót terhelő járulékok

B4

Működési bevételek

3 068288

K3

Dologi kiadások

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások
ebből: általános tartalék
ebből: céltartalék

Felhalmozási bevételek

1446464

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

Felhalmozási kiadások

564 245
5500567
186500
2 820914
140000
1 325 754
2 492 875

Beruházások

1 007 058

1 350000

K7

Felújítások

1 266 025

9000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K91

4 601 631

ebből: belföldi értékpapírok bevételei

3 891 562

K6

11 395821

ebből: központi, irányító szervi támogatások folyósítása

12 963 787

87464

11395 821 Finanszírozási kiadások (K9)

Belföldi finanszírozás bevételei

2022. évi eredeti

0

ebből: maradvány igénybevétele

4 254 190

ebből: betét megszüntetése

2540 000

219 792
5 753 007

Belföldi finanszirozás kiadásai

5753007

ebből: központi, irányító szervi támogatások főt

4601631

ebből: belföldi értékpapírok kiadásai
ebből: betét lekötés

1 100000

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafízetése
B82

Külföldi finanszírozás bevételei

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

K92

Külföldi finanszirozás kiadásai

0

előirányzata

ügyletek kiadásai

Irányitó szerv fám nélküli finansz bevétel (Belf.fin-Kpí tám)

6 794190

21209669 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Belső intézményi finanszirozás korrekciója (intézményfinanszírozás)

4601631 Belső intézményi finanszírozás korrekciója

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK

16608 038 KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
Költségvetési egyenleg

Finanszírozási egyenleg
EGYENLEG MINDÖSSZESEN

-5 642 814
_______________________ [

-4 596 403

-1 046 411
I___________ 5642 814
0

0

Irányító szerv tám nélküli finansz kiadás
(Belf.fin-Kpi tárni

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Felhalmozási egyenleg

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

B83

Működési egyenleg

51376

1 151 376

21 209 669
4 601 631

16 608 038

1. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

előiránvzat

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
2022. évi eredeti

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

előirányzat
Költségvetési bevételek

előirányzat

7609067 Költségvetési kiadások

Működési bevételek

6162 603

6 934 860

Működési kiadások

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 442617

K1

Személyi juttatások

B3

Közhatalmi bevételek

2991 479

K2

Munkaadót terhelő járulékok

B4

Működési bevételek

1 728507

K3

Dologi kiadások

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások
ebből: általános tartalék
ebből: céltartalék

Felhalmozási bevételek

1446464

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B5

Felhalmozási bevételek

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

Felhalmozási kiadások

140000
1325 754
1 511 228

K7

Felújítások

590 402

9 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

219792

2540000

ebből: maradvány igénybevétele

2538 800
0

K91

701 034

5 753 007

Belföldi finanszirozás kiadásai

5 753 007

ebből: betét lekötés

1 100000

ebből: központi, irányító szervi támogatások föl.

4601531

K92

Külföldi finanszirozás kiadásai

K93

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

K94

Váltókiadások

0

ügyletek kiadásai

előirányzata
B84

186 500
2820914

1 350 000

ebből: betét megszüntetése

Adéssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

30 710
2180129

Beruházások

5078800 Finanszírozási kiadások (K9)

B83

205 379

K6

5078800

Külföldi finanszirozás bevételei

5 423 632

87464

Belföldi finanszirozás bevételei

B82

2022. évi eredeti

Váltóbevételek

0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

12687867 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

2022. évi eredeti

KIADÁSOK

előirányzat
Költségvetési bevételek
Működési bevételek
B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B3

Közhatalmi bevételek

B4

Működési bevételek

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0
0

12 687 867

2022. évi eredeti
előirányzat

2204781 Költségvetési kiadások
2204781

8 521 802

Működési kiadások

7 540155

865000

K1

Személyi juttatások

0

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 339 781

K3

Dologi kiadások

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

ebből: általános tartalék

0

3 686 182
533535
3 320 438
0

ebből: céltartalék
Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási kiadások

0
981647

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

K6

Beruházások

306024

B5

Felhalmozási bevételek

0

K7

Felújítások

675623

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási bevételek (B8)
B81

Belföldi finanszirozás bevételei

6317021

ebből: irányító szervi támogatások folyasltása

4601 631

ebből: maradvány igénybevétele

1 715390

B82

Külföldi finanszirozás bevételei

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
előirányzata

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

0

6317021 Finanszírozási kiadások (K9)

0

K91

0

Belföldi finanszirozás kiadásai

0

ebből: belföldi értékpapírok kiadásai

0

ebből: központi, irányitó szervi támogatások fői.

0

K92

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

K93

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai

8 521 802 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

8 521 802

7

/

K iem elt előirányzat

2. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
FŐVÁROS L
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása (B111)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása (Bt 12)
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)

gyermekjólétifeladatainak támogatása (B1I31)

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

489 913

489 913

417 667

417 667

520 289

ebből: települési önkormányzatok egyes szociális és

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
SPORT-ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDÖKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

0

0

0

0

0

0

0

520 289

379 646

379 646

140 643

140 643

14 748

14 748

ebből: települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B1132)

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása (B114)
Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások (B115)

0

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

Önkormányzatok működési támogatásai (Bll)

1 442 617

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

0

1 442 617

2 000

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (Bl)

0

0

0

0

0

863 000

Bl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B2S)
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési

B2

865 000
863 000

1 442 617

2 000

863 000

0

0

0

0

0

2 307 617

87 464

0

0

0

0

0

0

0

87 464

87 464

szerveik (1125}

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (B2)

863 000

87 464

87 464

0

0

0

0

0

0

0

87 464

Kiemelt előirányzat

2. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
FŐVÁROS I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKIELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése
Vagyoni típusú adók (B34)

705 000

ebből: építményadó (B34)

0

0

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDÖKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat
0

0

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat
0

0

0

700 000

705 000
700 000

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

ebből: telekadó (B34)

5 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2204 479

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési

5 000
0

0

0

0

0

0

0

2 204 479

tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

35 000

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

2 204 479

0

0

0

0

0

0

0

35 000

(B355)

Termékek és szolgáltatások adói (B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 204 479

35 000
35 000

2 239 479

0

0

0

0

0

0

0

2 239 479

47 000

0

0

0

0

0

0

0

47 000

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a
közlekedési szabályszegések után kiszabott
közigazgatási bírság helyi önkormányzatot

40 000

40 000

7 000

7 000

megillető része (B36)
ebből: egyéb bírság (B36)

Közhatalmi bevételek (B3)

B3

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

2 991 479

0

0

0

0

0

0

0

57

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1245 000

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó
bevétel (B402)
ebből: utak használata ellenében beszedett
használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

300 000
945 000

2 991 479
57

8 000

19 069

770 071
750 000

0

0

224

12 000

2 054 364
1 050 000
945 000

K iem elt előirányzat

2. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST
KERÜLET
BUDAPESTI.
FŐVÁROS L
BUDAVÁRI
BUDAVÁRI
KERÜLET
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET
2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

5 250

Tulajdonosi bevételek (B404)

4 500

0

0

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

391 500

2 160

1879

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDÖKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

104 600

4 837

0

0

0

0

50 000

23 320

20 220

44 595

138 135

249 661

7 602

2 209

9 374

664 385

114 687
0

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

4 500

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó
bevételek (B4081)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű
bevételek (B4082)

14 000

0

60

100

0

0

0

0

14 160

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
(B408)

14 000

0

60

100

0

0

0

0

14 160

l 800

0

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

68 200

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

Működési bevételek (B4)

Immateriális javak értékesítése (>=222) (B51)
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)

0

0

0

0

65 000

B4

1 728 507

0

76 200
65 000

10160

21008

0

0

1 350 000

1184 232

0

35 759

0

22 429

0

54193

0

12 000

0

3 068 288

0
1 350 000

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

8 000

1 800

0
0

0

0

Részesedések értékesítése (>=227) (B54)

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó
bevételek (B55)

0

Kiemelt előirányzat

2. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
FŐVÁROS T.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228)
(B5)

B5

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

B6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről (=260+...+268) (B74)
ebből: háztartások (B74)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (>=06+07) (B8121)

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

1 350 000

0

0

0

0

0

0

0

1 350 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

9 000

9 000

9 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=270+...+280) (B75)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(=256+...+259+269) (B7)

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDÖKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B7

9 000

0

0

0

0

0

0

{)

9 000

B1-7

7 609 067

12 160

884 008

1 184 232

35 759

22 429

54193

12 000

9 813 848

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése (B8123)
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
(B8124)
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)
(B812)

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
(B8132)
Maradvány igénybevétele (B813)
'■v

0
0
()
2 538 800

0

300 000

0

80 000

0

1 235 390

0

57 000

0

0

0

0

17 000

20 000

6 000

4 254 190
0

2 538 800

300 000

80 000

1 235 390

57 000

17 000

20 000

6 000

4 254 190

Kiemelt előirányzat

2. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
FŐVÁROS L
BUDAVÁRI
BUDAVÁRI
KERÜLET
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZAT
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
AT
POLGÁRMESTE
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
AT
ÉS SZOLGÁLTATÓ
Rí HIVATAL
SZOLGÁLATA
SZERVEZET

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Rovat megnevezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

2022. évi eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
BUDAVÁRI
KERÜLET
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
ÖNKORMÁNY AT SZOCIÁLIS
SZABADIDÖKÖ
T ÖSSZESEN
ÉS
ZAT
ZPONT
EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉ
BÖLCSŐDE
TI
SZOLGÁLTATÁS

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

2022. évi eredeti
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi eredeti 2022. évi eredeti 2022. évi eredeti
előirányzat
előirányzat
előirányzat

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0
1 219 690

Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)

205 663

1 386 798

823 686

467 268

421 471

77 055

2 540 000

ebből: óvadéki bankbetét

4 601 631
2 540 000

40 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási
bevételei (B818)

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)
Finanszírozási bevételek (B8)

B8

BEVÉTELEK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 078 800

1 519 690

285 663

2 622 188

880 686

484 268

441 471

83 055

11 395 821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 078 800

1 519 690

285 663

2 622 188

880 686

484 268

441 471

83 055

11 395 821

12 687 867

1 531 850

1 169 671

3 806 420

916 445

506 697

495 664

95 055

21 209 669

3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
kerület’
fővárosi.
BUDAVÁRI
BRUNKSZVIK
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁN
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNYZ
BUDAVÁRI
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDÖKÖ
ÖNKORMÁNY „
T
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
POLGÁRMESTER
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
*
I HIVATAL
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT

K iem elt előirányzat

. .

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek
(KI101)
Normatív jutalmak (KI 102 )
Céljuttatás, projekiprémium (KI 103)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,
túlóra, túlszokálat (KI 104)
Végkielégítés (KI 105)
Jubileumi jutalom (KI 106)
Béren kívüli juttatások (KI 107)
Ruházati költségtérítés (KI 108)
Közlekedési költségtérítés i KI 109)
Egyéb költségtérítések (KI 1101
Lakhatási támogatások (KI 111)
Szociális támogatások (KI 112)
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai
(K1113)
ebből. biztosítási díjak (KI 1J3)
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
(Kll)

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

828 518

750 700

430 024

529 857

277 569

270 273

32 886

3 119 827

31 000
20 000

0
0

35 933
3 931

44 251
2 000

22 725
2 000

23 977
8 497

2 648
1 000

160 534
37 428

1 000

0

14 458

0

3 300

0

2 360

21 118

0
1 541
27 864
500
18 000
5 000
0
1 500

0
4 600
14 000
0
2 500
960
0
500

0
933
24 261
0
4 000
1 116
0
558

0
6 672
29 283
0
3 746
1 956
0
500

0
5 874
13 826
5 562
2 249
786
0
300

0
2 680
14 869
0
2 346
932
0
290

0
0
2 087
0
262
196
0
0

0
22 300
126 190
6 062
33 103
10 946
0
3 648

27 000

39 240

6 500

0

0

0

0

72 740
0

0

961 923

812 500

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

147 263

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak
fizetett juttatások (KI 22)

26 550

19 100

0
500

Egyéb külső szeméhi juttatások (K123)
Külső személyi juttatások (K12)

' x.

BUDAPEST

521 714

618 265

334 191

323 864

41439

3 613 895
147 263

23 950

3 600

3 384

4 675

3 200

84 459

31 566

5 100

2 140

3 000

1 000

2 038

600

205 379

24 200

500

26 090

6 600

4 384

6 713

3 800

45 944
277 666

Személyi juttatások (KI)

KI

205 379

986 123

813 000

547 804

624 865

338 575

330 577

45 239

3 891 562

Munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó (R2)

K2

30 710

142 632

113 000

78 804

92 927

49 500

50 466

6 206

564 245

30 264

128 606

104 800

67 604

80 843

43 889

42 800

5 803

338 575

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

BUDAPEST I.
BUDAPESTI.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAPEST
KfivÁROST
KERÜLETI.
^VÁROSI.
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BRUNKSZVIK
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁN
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁRI
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDÖKÖ
nNKTORMÁivv BUDAVÁRI
T
ONKORMANy poLGÁRMESTER
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
L
I HIVATAL
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSÖDÉ
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

446

ebből: egészsé&ÍZ' i hozzájárulás (K2)
ebből: táp/énz hozzájárulás (K2)
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak
részére történő kifizetésekkel kapcsolatban

9346

5 000

500

l 000

7200

2022. évi
tervezett
előirányzat
10 170

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

4 770

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

42 062

5130

0
1 500
4 180

4 180

terhelő más járulék jellegű kötelezettségek
(K2)
ebből: munkáltatót terhelő személyi
jövedelemadó (K2i

2 200

4 000

1 914

841

2 536

403

11 894

Szakmai anyaaok beszerzése IK311)

16 000

2 500

13 710

500

5 000

1 800

1 994

750

42 254

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

16 535

16 118

5 690

39 320

11 808

22 481

9 363

2 660

123 975

32 535

18 618

19 400

39 820

16 808

24 281

11 357

3 410

166 229

9 118

52 014

11 489

25 190

1 700

1 200

3 549

240

104 500

3 937

8 437

3 424

2 400

1 300

600

3 295

300

23 693

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

13 055

60 451

14 913

27 590

3 000

1 800

6 844

540

128 193

Közüzemi díiak (K331)
Vásárolt élelmezés (K332)
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(K334)
Közvetített szolgáltatások (K335)
Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások (K336)
Egyéb szolgáltatások (K337)

44 252
0
430

20 000
900
1 500

16 184

44 800

1 363

6 051

18 000
53 820
900

7 000
0
735

5 319
31 123
3 054

3 000
0
300

158 555
259 973
14 333

111 811

21 335

12 999

926 914

8 144

4 915

4 508

1 600

1 092 226

6 000

50

0

104 727

81 474

48 944

136 342

1 028 111

66 860

1 272 078

0
0

Árubeszerzés (K313)
Készletbeszerzés (K 31}

Informatikai szolgáltatások igénybevétele
(K321)
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
(K322)

0

0

93 840

837

0

0

196 318

8 000

2 000

7 594

1 250

481 922

18 333

315 002

13 581

7 997

7 707

4 286

1 461 877

159 589

185 221

1 757 055

107 282

22 647

59 305

10 436

3 573 613

50
1 000

200

4

ebből: biztosítási díjak íK337)

Szolgáltatási kiadások (K33)

Kiküldetések kiadásai (K341 (
Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

250
1 000

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése
Kiküldetések, reklám- és
propauandakiadások (K34)

Működési célú előzetesen felszámított
általános forfxalmi adó (K351)
Fizetendő általános forgalmi adó (K3521
Kamatkiadások (K353)
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
(K354)
Egyéb dologi kiadások tK355)
Különféle befizetések és egyéb dologi
kiadások (K35)
Dologi kiadások (K3)
Családi támogatások (K42)

K3

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)
Egyéb nem intézmény i ellátások (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai ( K4)

A helyi önkormányzatok előző évi
elszámolásából származó kiadások (K5021)
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson
alapuló befizetései (K5022)
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)
Elvonások és befizetések (K502)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre (K5061
ebből: központi költségvetési szervek
(K506)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik tKS06)
ebből: társulások és költségvetési szerveik
<K506>

K4

BUDAPESTI.
ÖNKORMÁNY

polBSXr

I HIVATAL

2022. évi
eredeti
előirányzat

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAVÁRI
BUDAVÁRI
KERÜLET
CZAKÓ UTCAI
BRUNKSZVIK
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁN
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDÖKÖ
T
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

0

1 050

200

0

0

0

0

0

1 250

341 683

64 438

20 750

492 607

34 029

12 981

20 671

3 837

990 995

500 000

1 917

90 000
0

1 800
0

1 104
0

3 687
0

0
0

598 508
0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 000

100

50

150

100

41 778

20 778

6 600

862 461

71038

22 667

596 607

35 929

14 135

24 508

3 937

1 631 282

2 180129
0

310 746

242 401

2 421 072

163 019

62 863

102 014

18323

5 500 567

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

186 500
186 500

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0
0

186 500
186 500

0

10 000

10 000

412 078

412 078

422 078

0

0

0

0

0

0

0

0
422 078

97 725

0

0

0

0

0

0

0

97 725
50 000

50 000
26 725
16 000

0

26 725
16 000

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K506)

Kamattámo uatások (K510)
Működési célú támogatások az Európai
Uniónak (K511)
Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre (K512)

KERUIfT

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

BRUNKSZVIK
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÓVODÁK

BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS
SZABADIDÖKÖ
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI

ÖNKORMÁN
YZAT
ÖSSZESEN

KÖZPONT

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

5 000

5 000

4 500

4 500

0

0

0

0

0

0

0

10 000

609 212

609 212

2 820 914

0

0

0

0

0

0

0

5 423 632

1 439 500

1 168 401

3 047 680

880 811

450 938

483 057

69 768

111 270
97 375
0
3 000
1 465 754
140 000
1 325 754
2 820 914
12 963 787

9 843

22 205

3 823

0

0

0

0

35 871

379 577

0

0

0

0

0

0

379 577

12 598

5 000

2 617

1 000

591

1 870

0

23 676

149 975

20 512

165 225

7 768

5 647

2 089

1590

353 806

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

Tartalékok (K513)

1 465 754

ebből: általános tartalék iK513)

0

0

0

0

0

0

0

140 000
l 325 754

ebből: céltartalék (K513/

Egséb működési célú kiadások (K5)
K5
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
Kl-5
Immateriális javak beszerzése, létesítése
(K6Q
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193)

(K62)
Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése (K63)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64)
Részesedések beszerzése (K65)
Meglévő részesedések növeléséhez
kapcsolódó kiadások (K66)
Beruházási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K67)
K6

830 857

10 000

111270
97 375

ebből: háztartások iK512)
ebből: pénzügyi vállalkozások /K512)
ebből: egi éb vállalkozások (K5I2)

^

2022. évi
eredeti
előirányzat

830 857

(K512)
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

5

BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
ÖNKORMÁNYZA
GAZDASÁGI
ÖNKORMÁNY pOLB^í“ER
T
MŰSZAKI ELLÁTÓ
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
I HIVATAL
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
BUDAVÁRI

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST I.
KERÜLET

0

ebből: egyházi jogi személyek (K5 /2 /
ebből: nonprofit gazdasági társaságok

Beruházások (K6)

BUDAPEST I.
KERÜLET

BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAVÁRI

1 000

149 041

12 883

270

46 350

2 366

1721

1 068

429

214 129

701 034

60 600

1 270

218 015

11 134

7 959

5 027

2 019

1 007 058

K iem elt előirányzat

3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST L
BUDAPESTI.
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BRUNKSZVIK
ÖNKORMÁN
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS
ÉS
SZABADIDÖKÖ
ÖNKORMÁNY POLB^fTEK
T
ÖSSZESEN
MŰSZAKI ELLÁTÓ
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
ZPONT
EGÉSZSÉGÜGYI
ÉS SZOLGÁLTATÓ
I HIVATAL
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
SZERVEZET
KÖZPONT
2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

Ingatlanok felújítása (K71)
Informatikai eszközök felújítása (K72)

464 882
0

10 000
10 000

425 768
0

19 294
0

37 638
0

5 969
0

18 321
0

981 872
10 000

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

125 520

6 750

114 957

5 206

10 162

1 611

4 947

269 153

590 402

31 750

540 725

24 500

47 800

7 580

23 268

1 266 025

Felújítási célú előzetesen felszámított
általános forgalmi adó (K74)
Felújítások (K7)
Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson belülre (K81)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson belülre (=207+...+216)
(K821
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök törlesztése
államháztartáson belülre (=218+...+227)
(K83)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülre (=229+...+238)
(K84)
ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (K84)

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

200 000

200 000

200 000

Felhalmozási célú garancia- és
kezességvállalásból származó kifizetés
államháztartáson kívülre (>=240) (K85)
Felhalmozási célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívülre (K86)
Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre (K89)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19 792

0

0

0

0

0

0

0

19 792

Kiemelt előirányzat

3. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

BUDAPESTI.
KERÜLET
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNY
y k'r

2022. évi
eredeti
előirányzat

Rovat megnevezése
ebből: e& éb civil szervezetek (K89i
ebből: háztartások (K89)
ebből: pénzüzvi vállalkozások tK89)

Egyéb felhalmozási célú kiadások <K8)
Költsévetési kiadások (K1-K8)

2022. évi tervezett 2022. évi tervezett 2022. évi tervezett
előirányzat
előirányzat
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi tervezett
előirányzat

2022. évi
tervezett
előirányzat

2022. évi
eredeti
előirányzat

19 792

K8
KI-8

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912 )
Államháztartáson belüli megelőlegezések
folyósitása * K913)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)
Központi, irányító szervi támogatások
folyósítása (K915)
Pénzeszközök lekötött bankbetétként
elhelyezése (K916)

0

219 792
6 934 860

0
1 531 850

0
1 169 671

3 806 420

0
916 445

0
506 697

495 664

0
95 055

0

(i

0

0

0

0

0

0

0

0
19 792
0
219 792
15 456 663
0
0

ebből: óvadéki bankbetét

51 376

51 376

4 601 631

4 601 631

1 100 000

1 100 000

40 000

Tulaidonosi kölcsönök kiadásai (K919)

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
Finanszírozási kiadások (K9)

5 753 007
5 753 007

KIADÁSOK

't'v.

BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
BUDAPEST I.
KERÜLET
KERÜLET
BUDAPEST I.
KERÜLET
BUDAVÁRI
KERÜLET
BUDAVÁRI
CZAKÓ UTCAI
BRUNKSZVIK
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁN
ÖNKORMÁNYZAT
TERÉZ
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
SPORT- ÉS
KERÜLET
ÖNKORMÁNYZA
YZAT
™£VÁRI
GAZDASÁGI
BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZ
SZOCIÁLIS ÉS SZABADIDÖKÖ
T
ÖSSZESEN
ÓVODÁK
AT EGYESÍTETT GYERMEKJÓLÉTI
POLGÁRMESTER EGÉSZSÉGÜGYI MŰSZAKI ELLÁTÓ
ZPONT
I HIVATAL
ÉS SZOLGÁLTATÓ
BÖLCSŐDE
SZOLGÁLTATÁSI
SZOLGÁLATA FT
KÖZPONT
SZERVEZET

K9

12 687 867

0
0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0

0
0

0

5 753 007
5 753 007

1 531 850

1 169 671

3 806 420

916 445

506 697

495 664

95 055

21 209 669

4. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K61

Immateriális
javak

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

K62

Ingatlanok

K63

Informatika
i eszközök

K64

Felújítások

K65

K66

K6

K71

ÁFA

ÖSSZESEN

Ingatlanok

K72

K73

Informatika

Egyéb tárgyi

ieszközök

eszközök

K74

K7

ÁFA

ÖSSZESEN

Meglévő

Egyéb
tárgyi

K67

Részesedés

eszköz

részesedé
s
növelése

35 871

379 577

23 676

352 806

0

0

213 858

1 007 058

981 872

10 000

5 000

269 153

1 266 025

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

9 843

379 577

12 598

149 975

0

0

149 041

701 034

464 882

0

0

125 520

590 402

Monitorin l- rendszer továbbié ilesztése
Batthyány tér felszíni átalakítása (TÉR KÖZ)

9 843

0

0

173 228

46 772

220 000

9 449

2 551

12 000

3 937

1 063

5 000

9 449

2 551

12 000

Batthyány utcai iskola tornaterem kiviteli terve
Csalogány utca 20-26 előtti tér közterületi fejlesztése
fogod! utcai idősek otthona tervezés - koncepcióterv

2 657

12 500

110 236

29 764

140 000

43 307

11 693

55 000

23 622

6 378

30 000

3 200

864

4 064

118 110

31 890

150 000

19 685
2 362

5 315

25 000

638
213

3 000

Logodi utcai idősek otthona tervezés (engedélyezési- és
kiviteli terv)
Lovas út 11-12. alatti apartmanház tervezése
Szabó Ilonka kutyafuttató
Szelektív uvűitőszi Hetekhez kamera

787

Városháza épület biztonsági beléptető rendszer létesítés

11 811

Budavári - vári parkolóterminálok beszerzése 12
iBudavári - vári sorom !>óoszlop beszerzése

11 811

1000

3 189

15 000
15 000
40 000

31 496

3 189
8 504

iCsikkgyüitő (20 db) szelektív evüitök mellé - KVA
Dendrológiai tanösvény tervezése, megvalósítása -

1 197

323

1520

KVA

2 362

638

3 000

Horváth-kert fejlesztés

3 937

1 063

5 000

Hőkamera beszerzés - KVA

236
7 8741

64

300

2 126

10 000

2 362

638

3 000

infra fülőiianel

748

202

950

Kutvapiszok gyüitő bővítés telepítéssel (15 dbi - KVA

945

255

1200

Levepőminőséemérő műszer (10 db I - KVA

236

64

300

10 630
3 937

2 870

13 500

1 063

5 000

787

213

1000

10 630

50 000

Ivókutak, párakapuk létesítése - KVA
Katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások (az új
raktár berendezése, felszerelése i
Közterület ügyfélszolgálati iroda öltöző szekrény és

Naphegy tér feilesztése
Öntözőrendszerek tervezése létesítése - KVA
Süll edő rollerekhez kamera
Szentháromság téri zöldfelület megúiítása (önerő)
Szentháromság tér zöldterületi fejlesztése tervpályázat
Térfigy elő kamerarendszer bővítésére

39 370
19 685

5 315

25 000

59 055

15 945

75 000

11 811

3 189

15 000

551

149

700

Utcabútorok, virágládák, táblák, pollerek, egyéb
tárgyi eszk. beszerzése
Zaiméröműszer beszerzése - KVA
Önkormányzati lakások felújítási kerete
7131 hrsz lépcső tartószerkezeti hibák megszüntetése,
felújítás
Budavári - Palota úti őrház felújítása
Hunyadi úti park felújítása

0

0

4. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K62

K61

K64

K63

Felújítások

K65

K66

K67

K71

K6

K72

K74

K73

K7

Közterületi lépcsők felmérése, felújítás ütemezés
tervezése
Közutakat, járdákat, közterületeket érintő

7 874

2 126

10 000

7 874

2 126

10 000

15 000
15 000
25 000

forgalomtechnikai kis korrekciós beavatkozások
kivitelezése
Közvilágítás kiépítés, energiahatékonyságot növelő
korszerűsítés (BDK-val együttműködve)
11 811

3 189

Kut' afuttatók felújítása, feilesztése

11 811

3 189

Markovits utcai kazettás járdaszakasz rendezése
Műemléki kőelemek rekonstr.. péti.

19 685
7 874

5 315
2 126

üzemeltetésre - KVA
Szeder lépcső és kutyafuttató környezet rendezése,

11 811

3 189

15 000

felújítása

10 000

Reformációs emlékkőt átalakítása víztakarékos

19 685

5315

25 000

Tabáni tanösvénv felújítás - KVA

3 150

851

4 001

Toldv Ferenc u. 25. parkoló rendbetétele

6 299

1 701

8 000

15 748

4 252

20 000

15 748

4 252

20 000

3 465

Toldv Ferenc Gimnázium kapu felújítás
Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása kivitelezés I. üteme
Városháza épület földszint és emeleti kabinet
átalakítása tervezés

4 401

Városháza épület gépészeti felújítása kivitelezés

98 425

936
26 575

125 000

Városháza épület gépészeti felújítása tervezés

7 874
19 685

2 126
5315

10 000
25 000

6 750

31 750

2 700

12 700

2 700

Városháza épület tetöfelú|űás^_
Budapest Főváros I. Kerület Budavári

22 205

0

5 000

20 512

12 883

60 600

Session rendszer beszerzése

12 205

3 295

15 500

MS licenszek

10 000

2 700

12 700
12 000

Polgármesteri Hivatal

2 db szolgálati gépjármű vásárlása

0

0

9 449

2 551

1 063

287

10 000

1 350
2 700

közterület dolgozói részére telefonkészülékek

10 000

10 000

5 000

1350

beszerzése (létszám bővítés és elhasználódás miatt)
Informatikai eszközök beszerzési kerete

5 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése
Épület felújítás

6 350
12 700
10 000

Informatikai eszközök felújítása

10 000

Egyéb tárgyieszközök felújítása

5 000

1 350

12 700
6 350

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
0

0

0

0

0

0

0

1 270

0

0

0

0

0

3 823

0

2 617

165 225

0

0

46 350

218 015

425 768

0

0

114 957

540 725

Országház 9. irodaház kialakítás - felújítás I.-II. ütem

0

338 583

91 418

430 001

Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása

0

55 118

14 882

70 000

17 972

22 824

23 000

4 852
0

0
0

Egészségügyi Szolgálata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ
Áthúzódó felúiítások-beruházások

SzílágM Dezső tér 4. felújítása
Többfunkciós kistraktor (eszközökkel)

18 110

4 890

Zamárdi üdülő

-

0

0

Alsó kőház tetőcsere

-

0

0

0

4. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K62

K61

K63

K64

Felújítások

K65

K66

K67

Gondnoki lakás felúiítása
Kon \ ha felúiitás
Társai aj és homokozó fölé napernyő felszerelése

2 362

-

0

-

0
3 000

638

Szobák ütemezett felúiítása L ütem

-

Páraelszívó feleszerelése tusulókba
Köházak előterén hidegburkolat cseréié

213

788

-

Kapu automatizálás

551

149

K72

K74

K73

1 260

K7
340

1600

0
0

0

9 449

2 551

12 000

0

0

3 150

850
64

4 000

700

0

0

0
1001
0
0

-

l idvari térburkolat javítása

K71

K6

236

0

300

llorán\ üdülő

-

0

0

0

Vizesblokkok korszerűsítése felú dtása
GAMESZ irodaház

-

0

0

0

-

0

-

0
0

0

Irodaépület fogadó tér korszerűsítése

0

0

Szélfogóba elektromos töltő telepítése

236

64

300

0

0

Teraszra védőtető szerelése

473

128

601

0

0

0
4 001

0

0

GAMESZ telephely

-

Fedett gépkocsi parkoló létesítése

3 150

Parkoló fölés napelemek telepítése
LMP 340 dobozos kisteherautó cseréje

5 118
7 874

2 126

10 000

0

Automata tűzoltórendszer a szerverszobához

4 725

1 276

6 001

0

22 000

0

17 323

4 677

felszereléssel (4 db i

28 000
22 047

0

5 953

Mathieu Azura kommunális seprőgép

47 244

12 756

60 000

0

0

0

28 000
0

0
0

Fiat Ducato tehergépkocsi i2 db)

851
1 382

Mosó egységek, tartály, ponyva (munkaeszközök)

Elektromos seprö-felszívógép (Tenant 500 ZE)

-

Tenax 1. 0 elektromos seprő-felszívópép

22 047

5 953

Toyota Proace
Önjáró elektromos hulladék szedőgép (Glutton vagy

-

Tenant)
Levet'ősürítő kompresszor
Áramfeilesztő TR13E
Melegvizes mosó
színes nyomtató WorkForce Pro WF-6590DTWFC (2
db)
Kis értékű tárgyi eszközök
lirunszvik Teréz Budavári Óvodák

3 823
0

0

6 500

6 299

1 701

8 000

0

473

128

601

0

1 221

330

1551

0

1 024

277

1301

0

734

0

2617

578
3 582

1000

7 768

156
2 706
0

0

2 366

12 728
11134

0
19 294

0

0

5 206

24 500

N'árs ii. 2.-4.
óvodatitkári iroda felúiítása (parketta, álmennyezet i
Iskola u. 44.

1 969

531

2 500

Emeleti középső csoportszoba felúiítása
Toldv Ferenc u. 66.

3 150

850

4 000

egv terem teljes felújítása

3 150

850

4 000

1 969

531

Mészáros u. 56/b
középső udvar. f.u. (csúszda, babaház, kosárlabda
mez.)
2. emeleti öltözö, konyha, iroda ablakaira redőny

0

szerelése
Tigris u. 58-60.
személyzeti wc kialakítása, zuhanyzó felújítása

2 500

1 969

531

2 500

3 937

1 063

5 000

Dísz tér 3.
konyha felúiíátsa gépészettel

4. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K61

K62

K63

K64

Felújítások

K65

K66

K6

K67

K71

K72

K74

K73

K7

1 ovas u. 3.
Emeleti középső csoportszoba felúiítása

3 150

850

4 000
0

Naat értékű tárevi eszközük
1 000

1 aptop (5 db)

270

1270

1 024
472

276
128

1300
600

394

106

500

Lovas u.-Mosol1,ató^ép

866

23?

1 100

Disz tér-óvodatitkári irodába polcok, szekrények
Toldv F. u.-Udvari iáték (torony)

315

85
166

400
781

Nsárs u.-csúszdás torony (udvari iátékl
Nyárs u.-babaház
N\árs u.-nevelői szoba könyvespolcok cseréié
Mészáros u.-Udvari játék ifészekhinta)

0

615

Iskola u.-színes fénymásoló
Iskola u.-udvari játék (plutó egyensúlyozó)

213

58

Iskola u.-szekrénysor logopédiai szobába
Iskola u.-szekrény-őr fejlesztő szobába

268
235

72

0
271
340

64

299

Iskola u.-szekrén v sor teraszra

213

57
850

4 003

1721

7 959

Kisértékű tárevi eszközök
Budavári Önkorra. Egyesített Bölcsődéje

0

3 153
0

0

591

5 647

0

0

0
0
0

270
0
37 638

0

0

10 162

47 800

Iskola u. 22-24.
Mosoda áttelepítése az alagsorba, emeleten tornaszoba
36 000

kialakítása, két helység összenyitásával

28 346

7 654

Gyermek vizesblokkok felújítása (3 db), csempézés,
0

világítás, r-adlóburk. Csere
Lovas u. 3.

0

4 db radiátor burkolat csere

630

170

800

t eljes padlóburkolat csere

4 331

1 169

5 500

közös léi csőházban lépcsőfokok felújítása

1 575

425

2 000

Tigris u. 45/a
Épület melletti lépcső felúiítása

2 756

744

3 500

Nagv értékű tár&vi eszközök
konvhai-hulladékörlő/meesemmisítő
Kistnodul készlet-mozgásfejlesztő (4 db i
Irodabútorok cseréje (vezetői iroda, vez. helyettesi

252

iroda szülői fogadó)
Laptop (3 db l

Központ

68
202

734

236

591

kisértékü tárevi eszközök

Budavári Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási

748

159
3 913

0

0

1870

2 089

1 056

0

0

1 068

Családsegítő Szolgálat (Attila u. 89.)
családsegítő szoba vizesedés megszüntetése

320
950

0
0

970

0

750
4 969

0

0

0

0

5 027

5 969

0

1 969

0

0

1611

7 580

531

2 500

Split klíma kiépítése

0

Gondozási Központ (Attila u. 8.)
szomszéd helység egybenyitása II. ütem

0

Split klíma kiépítése a társalgóba

0

4 000

1 080

5 080
0

Nag> értékű tá rgyi eszközök
Klíma-gondozási kp nagytermébe
KHma-családsegítő szóig. Irodába
kis értékű tárgyi eszközök

TTTÜ

394

106

500

394
HŰT

106

500

0

856

4 027

0

4. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházások

K61

CzakA utcai Sport- é$ Szabadidőközpont

K62

0

K63

0

K64

0

1 590

Felújítások

K66

K65

0

K67

0

K6

429

K71

2 019
0

Tenisz ['ál va és műfüves pálya világítás korszerűsítés

K72

18 321

7 874

K74

K73

0

0

K7

4 947

23 268
10 000

Központi épület hátsó rész viláuitás kiépítése
Kapuüpveleti kis faház
két iroda és műhely világítás korszerűsítés

236

2 126
64

1 260

340

1600

236

64

kaputól a közösséd épületit; térköves út készitése

8 715

2 353

300
11 068

300

Nagy értékű tá rgyi eszközök
esővíz gyűjtéshez tartályok, szivattyú (gazdaságos
locsoláshoz)
Irodai páncélszekrény

(c% /

Kis értékű tárgvi eszközök

64

300

0

331

89

420

0

1 023

276

1299

0

236

5. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat bevételek

COFOG szám

011130

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

COFOG megnevezés

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg, Tev

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

K
4 500

011130

önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

ö

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

Ö

018010

Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel

K

018010

Önkorm-ok elszámolásai a kp-i költségvetéssel

Ö

2 540 000

9000

2 538 800
87464

1 350 000

1442 617

031030

Közterület rendiének fenntartása

K

031030

Közterület rendjének fenntartása

Ö

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

K

041110

Általános gazdasági és kereskedelmi ügyek

0

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

K

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

Ö

47 000

------------------------------------1---------------------------

2 944 479

1 245 000

önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
900020

K
államháztartáson kívülről

479 007

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei
Ö

900021
államháztartáson kívülről

5. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat kiadások
Működési célú
Munkaadókat
Feladat
kód

kiadások

terhelő adók,

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

COFOG megnevezés

COFOG szám

Dologi kiadások

járulékok

Juttatásai

kifizetések,
támogatások

„
. . .
,
Beruházá30k

- ......
,
Felu''tások

kiadások

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

Ö

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

Ö

016080

Kiemelt állami és önkorm rendezvények

K

016080

Kiemelt állami és önkorm rendezvények

Ö

018020

Központi költségvetési befizetések

K

018020

Központi költségvelési befizetések

Ö

031030

Közterület rendjének fenntartása

K

031030

Közterület rendjének fenntartása

Ö

042180

Állat-egészségügy

K

042180

Állat-egészségügy

Ö

V
149553

045160
Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

30710

87 743

126500

55 000

19792

51 376

35478

16 000

79950

5118

3000

10 000

202 385

205 000

426 913

270 000

316400

70000

10000

30 000

045170

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

Ö

062010

Településfejlesztés igazgatása

K

062010

Településfejlesztés igazgatása

Ö

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

601 077

10000

27 000

K

Ö

062020
Településfejlesztési projektek és támogatásuk
066010

Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás

K

066010

Zöldterület kezelés, kiépítés, gondozás

ö

066020

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K

066020

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Ö

248 900

82136

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
(82070
működtetése, megóvása
Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság
082070

K
168022
Ö

működtetése, megóvása
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel
082091

K
fejlesztése
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel

082091

15 000

24455

Ö

fejlesztése

5 000

083030

Egyéb kiadói tevékenység

K

083030

Egyéb kiadói tevékenység

Ö

65 000

35 540

Társadalmi tev, esély=, érdekképv, nemzetiségek,
084010

K
egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása

Társadalmi tev, esély=, érdekképv, nemzetiségek,

Ö

egyházak összef. Feladatok igazg, szabályozása
15 000
084031

Civil szervezetek működési támogatása

K

[84031

Civil szervezetek működési támogatása

Ö

084032

Civil szervezetek programtámogatása

K

■ 84032

Civil szervezetek orogramtámogatása

Ö

4 601 631

5000

412078

261 558

K

084010

200 000

68500

K

Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása

062020

80 699

21 000

Közutak hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
045170

1 596198

kiadásai

Ö

045160

Pénzügyi
műveletek
kiadásai

kiadásai
011130

kifizetések,
támogatások

96 000

20 000

5. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

K

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

Ö

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása,
086020

K
működtetése

18000

12124

12826

17822

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása,
086020
működtetése
086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

091120

SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai

091120

SNI-s gyermekek óvodai ellátás szakmai feladatai

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

K

20000
2 000

104012

Gyermekek átmeneti ellátása

Ö

4725

15275

Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde,
104030

mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v.

K

alternatív napközbeni ell.

3055

Gyermekek napközbeni ellátása, családi bölcsőde,
104030

mh-i bölcsőde, napközbeni gym felügyelet v,
alternatív napközbeni ell.
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni

104051
ellátások

5 000

1000

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni
104051

20 000

ellátások
Lakásfenntartással, lakhatással ősszeföggő
106020

K
ellátások

5 200

Lakásfenntartással, lakhatással összeföggő
106020
ellátások

___________________

Ö

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
107060

K
ellátások

11 200

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
107060
ellátások

___________

Ö

23 824

165 100

5 000

Forgatási és befektetési célú finanszírozási
900060
műveletek

____________________

Forgatási és befektetési célú finanszirozási
900060
műveletek

K
1100000

ö

326116

5. melléklet a l/lüll. (II. 28.) önkormányzati rendeletbe!
Budapest Főváros 1. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal bevételek
Vagyon
COFOG szám

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

COFOG megnevezés

Működési célú

értékesítés

támogatások

bevételei

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg, Tev

K

011130

önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

Ö

018030

Támoaatási célú finanszirozási műveletek

K

visszatérülése

Felhalmozási célú

Pénzügyi

támogatások

műveletek

visszatérülése

bevételei

12160

300 000
0

0

0

0

0

0

0

1 219690

Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal kladisok
Működési célú
Munkaadókat
Feladat

COFOG szám

Dologi kiadások

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

K

011130

Önkorm. És hivatalok jogalkotó és ált. igazg. Tev

Ö

686123

031030

Közterület rendjének fenntartása

K

031030

Közterület rendének fenntartása

Ö

i 83030

Egyéb kiadói tevékenység

K

083030

Eqvéb kiadói tevékenvséa

Ö

kifizetések,

juttatásai

Beruházások

kiadások
járulékok

011130

Pénzügyi

kifizetések,
terhelő adók,

kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

COFOG megnevezés

Felújítások

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

142 632

300 000

282 618

0

kiadásai

0

28127

35 250

31 750

0

25 350

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

COFOG szám

013350

COFOG megnevezés

önkorm vagyonnal való gazdálkodás

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

K

0

0

K

0

K

0

Vagyon

Működési célú

értékesítés

támogatások

Felhalmozási célú
támogatások

műveletek

Pénzügyi

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

0

557 623

0

0

0

0

2 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 622188

0

0

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
013360
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

066020

Váos-, községgazdálkodási egyéb feladatok

K

0

0

0

0

0

0

0

0

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

ö

0

0

0

14 803

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K

0

0

0

103 690

0

0

0

0

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
K

0

0

0

1995

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
106010

900090

üzemeltetése

K

Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei

Ö

496 296

0

0

0

7 220

5. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet kiadások
Működési célú
Munkaadókat
Feladat
COFOG szám

Dologi kiadások

kiadások
járulékok

013350

Önkorm vagyonnal való gazdálkodás

K

84 089

Pénzügyi
kifizetések,

terhelő adók,
kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

COFOG megnevezés

kifizetések,
Beruházások

juttatásai

Felújítások

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

kiadásai

11918

388162

0

0

5 000

500000

0

Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási,
013360

K
üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
33161

5912

43151

0

0

066020

Váos-, községgazdálkodási egyéb feladatok

K

124 175

16495

54 410

0

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

Ö

49 272

6 765

99 341

0

0
ö|

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

K
173 018

24 371

215 927

0

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

K

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K

10 629

0

0

193 685

0

0

4 701

40 725

0

0

2 000

0

0

0

2 062

0

0

0

0

0

0

947

0

0

0

0

0

13 343

1 609 852

0

0

2000

0

7 220

0

0

0

0

0

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása,
106010

900090

üzemeltetése

K

Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei

Ö

84089

Budapest 1. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsőde bevételek

COFOG szám

Feladat

Működési célú

kód

támogatások

COFOG megnevezés

Felhalmozási célú
támogatások

Közhatalmi

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

Működési (saját)

bevételek

bevételek
bevételei

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

K

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

0

104035

Gyermekétkeztetés

K

104035

Gyermekétkeztetés

Ö

104036

Felnőtt étkezés

K

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszirozási műveletek

K

0

0

0

0

0

0

9475

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

0

0

0

0

0

0

0

0

3 564

0

0

0

0

0

0

0

0

484 268

1962
0

0

0

7071
357

Budapest I. kerület Önkormányzat Egyesített Bölcsödé kiadások
Működési célú
Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat
kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

Pénzügyi

kifizetések,
terhelő adók,

Dologi kiadások

kiadások

kifizetések,

juttatásai

Beruházások

Felújítások

támogatások
járulékok

műveletek
támogatások

kiadások

kiadásai

kiadásai
104031

Gyermekek napközbeni ellátása

K

104031

Gyermekek napközbeni ellátása

Ö

1706

104035

Gyermekétkeztetés

K

30 429

104035

Gyermekétkeztetés

Ö

0

104036

Felnőtt étkezés

K

0

306 440

45 011

kiadásai

33711

0

0

256

0

0

4 233

24 561

0

0

357

0

4 234

7 639

47 800

0

0

0

0

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák bevételek

COFOG szám

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

COFOG megnevezés

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

bevételei

visszatérülése

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K

0

0

0

0

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K

0

0

0

2 540

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K

0

0

0

29616

0

0

0

0

K

0

0

0

3 603

0

0

0

0

K

0

0

0

0

0

0

0

880686

'96025
018030

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
Támogatási célú finanszirozási műveletek

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kiadások
Működési célú
Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat
kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi Jellegű

Pénzügyi

kifizetések,
Dologi kiadások

terhelő adók,

kifizetések,

juttatásai

Beruházások

kiadások

Felújítások

műveletek

támogatások
járulékok

támogatások

kiadások

kiadásai
kiadásai

kiadásai

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K

564 485

74 416

24130

0

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

K

38978

15 532

58691

0

0

11134

19 500

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
K

21 402

2 979

76595

0

0

0

5 000

0

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
K

0

0

3603

0

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszirozási műveletek

K

0

0

0

0

0

0

0

0

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

Feladat
COFOG szám

COFOG megnevezés
kód

Működési célú

Felhalmozási célú

támogatások

támogatások

Közhatalmi

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

Működési (saját)

bevételek

bevételek
bevételei

82044
101143
102031
104043

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

Könyvtári szóig.

K

0

0

0

0

0

0

0

0

Pszichiátirai betegek közösségi ellátása

K

0

0

0

0

0

0

0

0

K

0

0

0

224

0

0

0

0

K

0

0

0

0

0

0

0

0

Idősek nappali ellátása
Család és gyermekjóléti központ

107051

Szociális étkeztetés

K

0

0

0

44 094

0

0

0

0

107052

Házi segítség-nyújtás

K

0

0

0

7 650

0

0

0

0

107053

Jelzőrenszeres házi segítségnyújtás

K

0

0

0

2225

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

K

0

0

0

0

0

0

0

441 471

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ kiadások*
Működési célú
COFOG szám

Feladat

Személyi jellegű

COFOG megnevezés

Munkaadókat

kifizetések,
terhelő adók,

kód

Dologi kiadások

101143

Könyvtári szóig.
Pszichiátirai betegek közösségi ellátása

Pénzügyi

kifizetések,

juttatásai

Beruházások

kiadások
járulékok

082044

Felhalmozási célú

Ellátottak
Felújítások

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

kiadásai

K

303

39

29

0

0

0

0

0

K

23 257

3150

4 866

0

0

185

0

0

102031

Idősek nappali ellátása

K

58 219

8030

11450

0

0

1 389

0

0

104043

Család és gyermekjóléti központ

K

66406

14 322

13 295

0

0

795

2 500

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

K

63 768

8 698

8450

0

0

1 133

0

0

107051

Szociális étkeztetés

K

11 155

1 528

45900

0

0

50

0

0

107052

Házi segítség-nyújtás

K

89 865

12 317

13 273

0

0

1425

5 080

0

107053

Jelzőrenszeres házi seqitséonyújtás

K

17 604

2 382

4 751

0

0

50

0

0

5. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Czaké utcai Sport- és Szabadidőközpont bevételek

COFOG szám

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

COFOG megnevezés

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
081030

K
fejlesztése

018030

Támoaatási célú finanszirozási műveletek

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

83055

K

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kiadások
Működési célú
Munkaadókat
COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Pénzügyi

kifizetések,
terhelő adók,

kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű
Dologi kiadások

Beruházások

kiadások
járulékok

kifizetések,

juttatásai

Felújítások

műveletek

támogatások

támogatások

kiadásai

kiadásai

kiadások

kiadásai

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és
081030

K
fejlesztése

018030

Támogatási célú finanszirozási műveletek

45 239

6 206

18323

0

0

2019

23268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat bevételek

COFOG szám

COFOG megnevezés

Feladat

Működési célú

Felhalmozási célú

Közhatalmi

Működési (saját)

kód

támogatások

támogatások

bevételek

bevételek

Vagyon

Működési célú

Felhalmozási célú

Pénzügyi

értékesítés

támogatások

támogatások

műveletek

bevételei

visszatérülése

visszatérülése

bevételei

072111

Háziorvosi alapellátás

K

0

0

0

7 571

0

0

0

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

K

2 900

0

0

0

0

0

0

0

072311

Fogorvosi alapellátás

K

0

0

0

2 578

0

0

0

0

074031

Védőnői szolgálat

K

42000

0

0

0

0

0

0

0

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

K

118000

0

0

0

0

0

0

0

072210

Járóbeteg szakellátás

Ö

450 000

0

0

1 027

0

0

0

0

072230

Járóbeteg gondozás

Ö

70 000

0

0

0

0

0

0

0

072420

EüJabor.szóig.

Ö

38000

0

0

0

0

0

0

0

072430

Képalkotó diagnosztika

Ö

54 000

0

0

0

0

0

0

0

Ö

23 000

0

0

0

0

0

0

0
0

072450

Fizikoterápia

073160

Egynapos sebészet

ö

60000

0

0

0

0

0

0

074011

Foglalkozás eü.

Ö

7100

0

0

6175

0

0

0

0

900080

Nem lakóing. bérbeadás

Ö

0

0

0

3657

0

0

0

0

018030

Támocatási célú fin.műv.

K

0

0

0

0

0

0

0

285 663

Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat kiadások
Működési célú

Munkaadókat
Feladat

COFOG szám

COFOG megnevezés
kód

Felhalmozási célú

Ellátottak

Személyi jellegű

Pénzügyi

kifizetések,
terhelő adók,

Dologi kiadások

kifizetések,

juttatásai

Beruházások

kiadások

Felújítások

műveletek

támogatások

járulékok

támogatások

kiadások

kiadásai

kiadásai
072111

Háziorvosi alapellátás

K

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

072311

Fogorvosi alapellátás

074031

Védőnői szolgálat

0

0

K

0

K

0

K

58956

kiadásai

10 682

0

0

0

0

5 621

0

0

0

4 599

0

0

9 200

10 205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

074032

Ifjúság-egészségügyi gondozás

K

124 356

14 200

834

0

0

0

0

0

072210

Járóbeteg szakellátás

Ö

474 088

66 500

100 003

0

0

1270

0

0

072230

Járóbeteg gondozás

Ö

76160

12100

3405

0

0

0

0

0

072420

Eü.labor.szolg.

Ö

0

0

36102

0

0

0

0

0

072430

Képalkotó diagnosztika

ö

38530

6110

15 691

0

0

0

0

0

072450

Fizikoterápia

ö

20196

3470

2 228

0

0

0

0

0

073160

Egynapos sebészet

ö

0

0

51000

0

0

0

0

0

074011

Foglalkozás eü.

ö

20 714

1420

2 031

0

0

0

0

0

900080

Nem lakóing. bérbeadás

ö

0

0

0

0

0

0

0

0

018030

Támoaatási célú fin.műv.

K

0

0

0

6. melléklet az 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti
előirányzat
TARTALÉKOK ÖSSZESEN

1 465 754

Általános tartalék

140 000

Céltartalékok összesen
sorszám

1 325 754
Előkészítési céltartalékok

1

Okosváros megoldások

18000

2

Vízivárosi forgalomcsökkentés Mária tér pilot projekt

15 000

3

Új fakivágási rendelet

4

EU-s pályázatok előkészítése

50 000

5

Projektszakértők

10000

6

FKF-vel külön megállapodás plusz takarításra

7

Meglévő szobor állomány karbantartása, bővítése

8

Bölcsőde fejlesztése - Dezső utca 8.

9

Bölcsőde felújítási pályázat önerő

17 386

10

Zsinagóga projekt

85 000

11

Fiáth János utca macskakő burkolat felújításának tervezése

30 000

12

Vári turizmust támogató beruházások

15 000

13

Kerületi beköltözhető lakáscélú ingatlanállomány bővítése

14

Mikromobilitási pontok létesítése

6000

15

Új kerületi nevezetességek, útvonal mutató táblák telepítése

3500

850

Üzemeltetési céltartalékok
18 000
4 000

Beruházási céltartalékok
650 000

100 000

Támogatási céltartalékok
16
17

Körzetes képviselői keret

10 000

Közép-Budai Tankerületi Központ (közüzemi díjak, utazó
46969

gyógypedagógusok költségei)- 2019-2021

18

COVID és krízisalap

19

Polgárőrség támogatás

20

Katasztrófavédelem támogatása

2 000

21

Kerékpárvásáriási támogatás fiataloknak

4 000

22

Társasházak felújítási célú támogatási keret

20000
3 000

100 000

Társadalmasítás! céltartalékok
23

Kerületi kitüntetések és díjak reformja

24

Intézményi céltartalékok
Óvoda, bölcsőde informatikai eszközbeszerzési keret

3 000
4 500

Egyéb céltartalékok
25

Polgármesteri tartalék

26

Környezetvédelmi Alap tartaléka

19 549

27

Pszichoedukáció

10 000

28

Egyéb kulturális célok támogatása

60000

29

Testvértelepülési programok költségei

10 000

10000

7

/ 4?,

7. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredeti
előirányzat
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

569,75
35

Képviselő-testület tagjai

15

Nem képviselő bizottsági tagok

20

BUDAPEST FŐVÁROS 1. KERÜLET BUDAVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL

129

Köztisztviselő (Kttv.)

123

Közalkalmazott (Kjt.)

0

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

6

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI MŰSZAKI
ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET

92,5

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kft.)

92,5

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BRUNSZVIK TERÉZ BUDAVÁRI ÓVODÁK

0
112,25

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

112,25

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT BÖLCSŐDE

0
53

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

53

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

58

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

58

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

BUDAPEST 1. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT EGÉSZSÉGÜGYI
SZOLGÁLATA
Köztisztviselő (Kttv.)
Közalkalmazott (Kjt.)
Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)
CZAKÓ UTCAI SPORT- ÉS SZABADIDŐKÖZPONT

82
0
0
82
8

Köztisztviselő (Kttv.)

0

Közalkalmazott (Kjt.)

8

Munkatörvénykönyve alá tartozó (Mt.)

0

8. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakás tv.) szerint tervezett bevételekről és kiadásokról
Adatok e Ft-ban
Önkormányzati ingatlan értékesítésből tervezett bevételek

1000 000

A Lakás tv. 62. § (5) bekezdése szerinti levonások:
- a társasházzá való átalakítás költsége (becsült érték)
- a forgalmi érték megállapítása

83 820

- az elidegenítés lebonyolítása

83 820

Országház 9. szám alatti épület

430 000

62 761

Lovas u. 32. - külső homlokzat és nyílászárók felújítása
Szilágyi Dezső tér 6. felújítása

70 000
22 824

Energiahatékonysági pályázat 2021

1775

Energiahatékonysági pályázat 2022

15 000

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet 31-32. §§ alapján
akadálymentesítési támogatás

5 000

Fiatalházasok lakásépítési támogatása
Önkormányzati lakások felújítási kerete

5 000
Összesen

220 000
1000 000

9. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot
keletkeztető ügyletek és a kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a 2022-2025. közötti időszakban

Adatok e Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2022.

2024.

2023.

2025.

01

Helyi adók

2 991479

2 991479

2 991479

2 991479

02

Tulajdonosi bevételek

1 245 000

1 245 000

1 245 000

1245 000

03

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

04

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

1350 000

1 050 000

200 000

200 000

5 586479
2 793 240

5 286 479
2 643 240

4 436 479
2 218 240

4 436 479
2 218 240

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2 793 240

0
2 643 240

0
2 218 240

0
2 218 240

Részesedések értékesítése és részesedések megszüntetéséhez
05

kapcsolódó bevételek

06

Privatizációból származó bevételek

07

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

08
09

Saját bevételek (01+...+07)
Saját bevételek 50%-a

10

Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)

11

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

12

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

13

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

14

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

15

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

16

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

17

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

18

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

19

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő
fizetési kötelezettség (20+...+27)

20

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

21

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

22

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

23

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

24

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

25

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

26

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

27

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

28
29

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)

10. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Budavári Önkormányzat 2022. évi európai uniós támogatási programjai
Adatok eFt-ban
Program jelzőszáma,
megnevezése
EU-s Pályázatok

Összesen

YM

Pályázati önerő

Bevételek
Pályázaton felüli
önerő

Támogatás

Korábbi években

2022. évben

Kiadások
További
években

Összesen TSZ
szerint

Összesen tényleges

50 000

50 000

-

-

-

i

-

-

-

-

11. melléklet a 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Környezetvédelmi Alap 2022. évi költségvetése
Adatok e Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
bevételi
előirányzat
174 743

A)

BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

1.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
Működési bevételek

0
0

1.1. Tulajdonosi bevételek

0

1.

2022. évi
kiadási
előirányzat
174 743

1.2. Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.3. Szolgáltatás bevétele
II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

Önkormányzat által biztosított forrás

III.
1.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK
Belföldi finanszírozás bevételei

174 743
174 743

1.1. Maradvány igénybevétele

174 743

0

B)

KIADÁSOK JOGCÍMENKÉNT ÉS FELADATONKÉNT

IV.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Tartalékok

96 249
19 549

Környezetvédelmi Alap céltartaléka

19 549

2.

Dologi kiadások

40 200

3.
V.
1.

Egyéb kiadás
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Beruházások

36 500
78 494
22 020

2.

Felújítások

1.

22 020

19 000
19 000

3.

VI.

Tartalékok

37 474

Kertszépítési pályázat
Zöldfal

10 000

Rendelet szerinti kötelező tartalék (10%)

17 474

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

10 000

174 743
0

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 1-2. §-hoz: A rendelet hatályát és a címrendet határozzák meg.
indokolás a 3-4. §-hoz: Meghatározza azokat a bevételi és kiadási főösszegeket, alapvető
részletezésben, amelyek az Önkormányzat gazdálkodásának a kereteit adják.
Indokolás az 5. §-hoz: Az Önkormányzat által alkalmazható foglalkoztatottak létszámáról rendelkezik.
Indokolás a 6. §-hoz: A tartalékokat, valamint a céltartalékok felhasználási módját határozza meg.
Indokolás a 7-9. §-hoz: A rendelet meghatározza a végrehajtása során alkalmazandó szabályokat.
Indokolás a 10-14. §-hoz: A rendelet felállítja azt a szabályrendszert, amely keretek között az egyes
költségvetési átcsoportosítások megtörténhetnek.
Indokolás a 15-17. §-hoz: A előirányzatok felhasználási módjának korlátáit, speciális előírásait állapítják
meg ezek a szakaszok.
Indokolás a 18-19. §-hoz: Az Önkormányzat finanszírozási viszonyban áll a költségvetési szerveivel, és
a saját tulajdonában álló gazdasági társaságokkal. Ezen finanszírozási folyamatok szabályozottságát
biztosítják a szakaszok.
Indokolás a 20-23. §-hoz: A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozóan határozza meg azokat az egyedi
szabályokat, amelyek a humánpolitikai gazdálkodás biztonságosságához szükségesek.
Indokolás a 24-28. §-hoz: A költségvetési gazdálkodás során szükséges egyéb szabályokat tartalmazza.
Indokolás a 29. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§
A Budapest I.

Kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti

és működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (5) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Az állandó Bizottságok a működésük részletes szabályait a saját ügyrendjükben határozzák meg a
jelen rendelet rendelkezéseivel összhangban."

2. §
A Budapest I.

Kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület a rendes üléseit két ülésszakban: február 1-jétől június 30-ig, valamint
szeptember 1 -jétől december 20-ig tartja"

3. §
(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A képviselő-testület rendes ülését az írásbeli meghívónak az Önkormányzat honlapján történő
közzétételével, és a meghívottak részére elektronikus úton történő megküldéssel kell összehívni
legkésőbb az ülést megelőző hetedik napon. A meghívóhoz mellékelni kell a benyújtott és
megtárgyalandó előterjesztéseket. A meghívóra fel kell vezetni azon a meghívó megküldésének
időpontjában ismert előterjesztéseknek a címét is, amelyek megtárgyalása szükséges a soron
következő képviselő-testületi ülésen, azonban azok megküldésére későbbi időpontban kerül sor és
jelezni kell a meghívóban azon körülményt is, hogy ezen előterjesztések sürgősségi előterjesztésként
kerülnek megtárgyalásra a 23. §-nak megfelelően."

o-~

(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 20. § (7) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(7) A Polgármesteri Hivatal a meghívót, az előterjesztéseket és a mellékleteiket elektronikus úton teszi
hozzáférhetővé a képviselőkés nem képviselő bizottsági tagok számára."

4. §
A Budapest I.

Kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A napirend elfogadása után, az első napirend tárgyalásának megnyitása előtt a polgármester
tájékoztatja a képviselő-testületet a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és más
intézkedésekről."

5. §
A Budapest

I.

Kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:

(1) Az ülés vezetője rendreutasítja azt, aki a Képviselő-testület tekintélyét sértő vagy valamely személyt
vagy csoportot sértő vagy illetlen kifejezést használ, vagy a tanácskozás rendjére, a szavazás módjára
vonatkozó szabályait megszegi.
(2) Az ülés vezetője a tárgytól eltérő felszólalót figyelmezteti.
(3) Az ülés vezetője a képviselőtől vagy az ülésen tanácskozási joggal jelen lévő személytől megvonhatja
a szót, ha
a) az (1) bekezdés szerinti magatartást a felszólalása során követi el, és e magatartásával a
rendreutasítás ellenére sem hagy fel,
b) a (2) bekezdés szerinti második figyelmeztetés ellenére sem tér a tárgyra.
(4) Akitől a (3) bekezdés szerint megvonták a szót, az érintett napirendi pont vitájában a továbbiakban
nem kaphat szót.
(5) Az ülés vezetője a képviselők és a jegyző kivételével az ülésterem elhagyására kötelezheti azt a
személyt, aki az (1) bekezdés szerinti magatartásával a második rendreutasítás ellenére sem hagy fel.
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(6) Az ülés vezetője legfeljebb harminc percre megszakítja az ülést, ha ott olyan rendzavarás történik,
amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi.
(7) Ha a megszakított ülés harminc perc elteltével sem folytatható, az elnök az ülést berekeszti és azt
legkésőbb tíz napon belüli időpontra ismételten összehívja. Az így összehívott ülést a megzavart
napirendi pont ismételt tárgyalásával kell kezdeni."

6.
A Budapest I.

Kerület Budavári

§

Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 31. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A szavazás szavazógép alkalmazásával történik, akként, hogy a javaslat mellett „igen”, az ellen „nem"
és a döntéstől való tartózkodás esetén a „tart." (melynek jelentése tartózkodás) gomb lenyomásét kell
megtennie a képviselőknek. Az önkormányzati hatósági hatáskörben történő szavazás esetén a
szavazásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény döntésre vonatkozó rendelkezései az
irányadóak. Amennyiben a szavazatszámláló gép nem működik, kézfelemeléssel először a javaslat
mellett („igen"), majd ellene („nem"), s harmadsorban a döntéstől való tartózkodásra szavaznak a
képviselők. A szavazás eredményét az ülésvezető állapítja meg.”

7. §
A

Budapest I.

Kerület Budavári

Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti

és működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) A képviselő-testület titkos szavazást tart:
a) önkormányzati intézményvezetőjének kinevezése, jogviszonyából történő felmentése és a fegyelmi
ügyében;
b) önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vezetőjének a jogviszony keletkezése és
megszüntetése ügyében, valamint
c) kitüntetési ügyben."

8. §
A Budapest I.

Kerület

Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 36. § d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A képviselő-testület önálló napirendként tárgyalja az alábbi indítványokat:)
,,d) beszámoló és tájékoztató, beleértve a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról szóló
tájékoztatót is."
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9. §
A Budapest I.

Kerület Budavári Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet V. Fejezete a következő 45/A. §-sal
egészül ki:
„45/A. §
(1) A nem képviselő bizottsági tag az Mötv.

39. §-ában, továbbá a jelen rendelet 45/A. §-ában

meghatározottak szerint vagyonnyilatkozatot tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók
jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről továbbá kezdeményezi felvételét a köztartozásmentes
adózói adatbázisba.
(2) A nem képviselő bizottsági tag (a továbbiakban: érintett) a megválasztásától, majd ezt követően
minden év január 1 -jétől kezdődően számított 30 napon belül - az Mötv. 39. § (1) bekezdése alapján köteles vagyonnyilatkozatot tenni. Az érintett saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös
háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekeinek (a továbbiakban: hozzátartozók) a
az Mötv.

2. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatát. Az érintett megválasztásakor a

vagyonnyilatkozatot a nyilatkozattétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetéről, az ezt
követően benyújtott vagyonnyilatkozatot a tárgyévet megelőző év december 31. napján fennálló
állapot szerinti tartalommal kell kitölteni.
(3) A vagyonnyilatkozat megtételéhez szükséges dokumentumok elektronikusan, számítógéppel is
kitölthető formátumban kerülnek megküldésre az érintetteknek.
(4) A vagyonnyilatkozatot az érintettnek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozóknak saját
kezűleg alá kell írniuk. A vagyonnyilatkozatot az érintetteknek személyesen vagy meghatalmazott útján
kell leadniuk.
(5) A vagyonnyilatkozatot a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt helyiségében a jegyző által kijelölt
köztisztviselő(k)nek kell leadni, amelyet az átvevő(k) igazolás kiállításával vesznek át. A vagyonnyilatkozat
leadásával egyidejűleg csatolni kell az érintett nyilatkozatát arról, hogy saját, illetve hozzátartozói
vagyonnyilatkozatát leadta. Az érintett és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának
benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat a vagyonnyilatkozat-vizsgáló
bizottság az érintettnek visszaadja."

10.
A Budapest I.

Kerület Budavári

§

Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 48. § (1) és (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„(1) A rendelet kihirdetése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel valósul meg.
A rendeletet kereshető formátumban az önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell tenni.
(2) A rendelet közvetlen, elektronikus elérhetőségéről szóló tájékoztatót - a kihirdetést követően - az
önkormányzat hivatalos lapjának a kihirdetés utáni következő számában meg kell jelentetni."
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11.§
A Budapest I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 54. § (3) és (4) bekezdései helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„(3) A képviselő-testület ülésén az ülésvezető a kérdést benyújtó képviselők nevét és a kérdés tárgyát
a napirendi pontok tárgyalása előtt ismerteti.
(4) Az írásban benyújtott kérdését - kiegészítés és további magyarázat hozzákapcsolása nélkül - a
képviselő a napirendi pontok tárgyalását követően, a 28. § (4) bekezdésében meghatározott
időkeretben teheti fel a kérdezettnek legfeljebb kétperces felszólalásában, amelyre a kérdezett
legfeljebb kettő percben válaszol, vagy 15 napon belül írásban adja meg a választ."

12.
A Budapest

I.

Kerület

Budavári

§

Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 56. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az interpellációt a képviselő az 55. § (2) bekezdésben rögzített írásbeli tartalommal - annak külön
kiegészítése és magyarázata nélkül - az ülésen háromperces időkeretben adhatja elő."

13. §
A Budapest I.

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti

és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés
lép:
„58. §
Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat számára a feladatai ellátásához szükséges személyi és
tárgyi feltételeket a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerint megkötött közigazgatási szerződésben
foglaltaknak megfelelően biztosítja."

14. §
(1) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
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15. §
A Budapest I.

Kerület

Budavári Önkormányzat

Képviselő-testülete szervezeti és

működési

szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdésében a „napon"
szövegrész helyébe a „napra" szöveg lép.

16. §
Hatályát veszti a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 23. § (4) bekezdés b) pontja.

17. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba,
Budapest, 2022. március 7.
,

\^ö RAí.Z,

v.\
.X’ 1

Váradiné Naszályi Márta

dr Németh Mónika

polgármester

jegyző
J cffí

A rendelet
megtörtént:

kihirdetése

a

Budapest, 2022. március 7.

dr Németh Mónika
jegyző

mai

napon

1. melléklet a 2/2022. fill. 7.) önkormányzati rendelethez

„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
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öRkormányzat 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. iskola kezdési 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.
1.10. 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)
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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 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,
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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."
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2. melléklet a 2/2Q22. fill. 7.) önkormányzati rendelethez
„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 és Jogi 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 és Jogi 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 és Jogi 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:
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2.1. A személyi térítési díj elengedéséről a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt.
(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 11. § (3) bekezdés),
2.2. Az intézményvezető saját hatáskörben hozott döntései ellen az értesítés kézhezvételétől számított
8 napon belül a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsághoz lehet fordulni. (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 13. § (2)
bekezdés),
2.3. dönt az alábbi szociális ügyekben:
2.3.1. személyi térítési díj elengedése,
2.3.2. adósságcsökkentési támogatás,
2.3.3. szociális kölcsön,
2.3.4. akadálymentesítési támogatás
2.3.5. lakás-helyreállítási támogatás, valamint
2.3.6.

kedvezményes

üdülés

részvétel

feltételei,

turnusbeosztás,

üdülési

díj

(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. § (2) bekezdése),
2.4. A szociális kölcsön szerződés megkötése mellett vehető igénybe. A szerződés megkötéséről a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt. (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 20. § (6) bekezdés),
2.5. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi önkormányzati pénzügyi támogatáséról a 15. § (2)
bekezdésében jelölt kérelem és dokumentumok alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottság köt megállapodást a kérelmezővel. (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 17. § (1)
bekezdés b) pont),
2.6. a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság méltányosságot gyakorolhat az alábbi ellátások
megállapításában:
2.6.1. szociális kártya keretében nyújtott élelmiszertámogatás,
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2.6.2. gyógyszer-támogatási segély,
2.6.3. adósságkezelési támogatás,
2.6.4. lakás-helyreállítási támogatás,
2.6.5. temetési segély,
2.6.6. rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. § (1)
bekezdés),
2.7. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság szociális kölcsön formájában eseti települési
támogatást nyújthat, ha a kérelmező
2.7.1. elemi vagy bűncselekményből származó káresemény károsultja, és a kár vonatkozásában
biztosítással nem rendelkezik,
2.7.2. orvosi segédeszközt kíván vásárolni,
2.7.3. rendkívüli élethelyzetbe (például kórházi ellátás, súlyos betegség) került, (a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet 20. § (1) bekezdése),
2.8. A kölcsön formájában nyújtott krízistámogatás törlesztésének szüneteltetéséről, a támogatás még
vissza nem térített összegének részben vagy egészben történő elengedése iránti kérelemről a
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt. (a szociális és gyermekjóléti pénzbeli,
természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet 20. § (8) bekezdés)
2.9. Indokolt esetben a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság javaslata alapján önkormányzati
tulajdonú lakás esetén a karbantartási munkálatokat a GAMESZ is elvégezheti. Ebben az esetben a
támogatás összege közvetlenül a GAMESZ részére kerül átutalásra, (a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelet 43. § (2) bekezdés),
2.10. Az önkormányzat fenntartásában működő szociális, kulturális, oktatási, sport és egészségügyi
intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatát, Szakmai programját a Képviselő-testület által
átruházott hatáskörben az Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság hagyja jóvá. (a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.
27.) önkormányzati rendelet 52. § (3) bekezdés),
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2.10.1. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság jóváhagyja az Egyesített Bölcsődék téli- és
nyári zárási tervét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat fenntartásában működő
BrunszvikTeréz Budavári Óvodák heti és éves nyitvatartási idejét.
2.10.2. Kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer kerületi pályázatait,
elfogadja a bírálati szabályzatot, elbírálja a pályázatokat és dönt az ösztöndíjak odaítélésről.
2.11. A szülő, törvényes képviselő kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben a (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
száméra, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy akinek a szülője, gondozója
szociális helyzete miatt a gyermek napközbeni ellátásáról más módon nem tud gondoskodni, (a
szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 55. § (10) bekezdés),
2.12. A helyi támogatásról - a fiatal házasok első lakáshoz jutásának helyi támogatását kivéve - a kérelem
benyújtását követő harminc napon belül a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a
rendelkezésére álló adatok, dokumentumok és a kijelölt bizottsági tagok által elkészített helyszíni
környezettanuimány alapján. A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az elbírálás határidejét
egy ízben 30 nappal meghosszabbíthatja (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának, valamint a lakás
építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló
6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés a) pont),
2.13. a helyi támogatás visszafizetésére legalább öt évet kell, de legfeljebb tizenöt évet lehet biztosítani.
A futamidő tekintetében a bizottság határoz, a kérelmező szociális helyzete alapján, figyelemmel az így
kialakítható egyenlő havi törlesztő részletek nagyságára (a fiatal házasok első lakáshoz jutásának,
valamint a lakás építésének, vásárlásának és korszerűsítésének helyi önkormányzati pénzügyi
támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés a) pont),
2.14. a Képviselő-testület a Bizottság javaslatára a helyi támogatás visszafizetését részben vagy
egészben elengedheti a pénzügyileg tartósan ellehetetlenült kérelmezőnek, illetve családnak, ha
önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy nem képes a lakás vásárlásával összefüggő pénzintézeti
hitelek és az önkormányzati támogatás havi törlesztő részleteinek a megfizetésére (a fiatal házasok első
lakáshoz jutásának,

valamint a

lakás

építésének,

vásárlásának és

korszerűsítésének

helyi

önkormányzati pénzügyi támogatásáról szóló 6/1997. (III. 17.) önkormányzati rendelet 23. § (3)
bekezdés),
2.15. A rendelet hatálybalépése előtt nyújtott támogatások visszafizetésére továbbra is a támogatás
nyújtásakor hatályban volt jogszabályok 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),
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2.16. elbírálja a lakbértámogatás iránti kérelmet,

2.17. elrendeli a jogosulatlanul felvett átmeneti segély, gyógyszer-támogatási segély, születési
támogatás,

beiskolázási

segély, szociális tanulmányi

ösztöndíj, temetési

segély, továbbá

a

jogosulatlanul igénybe vett természetbeni szociális ellátás visszaszolgáltatását, illetve pénzbeli
megtérítését, a megfizetésre indokolt esetben részletfizetést engedélyez,

2.18. megszünteti az önkormányzat által fenntartott intézményben fennálló jogviszonyt, ha az
intézményi elhelyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy a jogosultat másik intézménybe kell
elhelyezni, vagy ha a jogosult a házirendet súlyosan megsérti, illetve ha az ellátás az igényelt formában
nem biztosítható,

2.19. dönt a külön eljárás keretében biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
megszüntetéséről, módosításáról,
2.20. dönt a személyi térítési díj összegéről, az Önkormányzat által fenntartott intézmény - szociális
étkeztetés, idősek klubja és bölcsődei ellátás - esetében, ha a jogosult a térítési díj összegét vitatja vagy
annak csökkentését, elengedését kéri,
2.21. dönt személyi térítési díj felemeléséről, maximum az intézményi térítési díj összegéig,
2.22. dönt a házi segítségnyújtás ellátás esetében, ha a jogosult a térítési díj összegének elengedését
kéri,

2.23. megállapítja az adósságkezelési támogatás jogosultságát és dönt a segély mértékéről,
2.24. dönt a helyi támogatás visszafizetésének szüneteltetéséről, részbeni vagy teljes elengedéséről,
illetve a törlesztő részlet csökkentéséről,

2.25. a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság dönt a pályázati sajáterő biztosításáról
működési, illetve fejlesztési célú pályázatok esetében, 5 millió forint felett.
2.26. 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:
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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
hatásköréta közterület-használatértfelelős 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. § (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. A pályázatot a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság írja ki. A pályázati kiírásnak
tartalmaznia kell a pályázaton való részvétel feltételeit és módját, valamint a pályázatok elbírálásának
szabályait. (Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak felújítási hitelfelvételének
támogatásáról szóló 12/2005. (VI. 1.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés),
3.6. 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 meghosszabbításét. (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),
3.7. Az el nem fogadott véleményeket és azok indokolását a polgármester a főépítész szakmai javaslata
figyelembevételével a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elé
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. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4.
§ (1) bekezdés),
3.8. 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),
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3.9. 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),
3.10.

megállapítja a

Környezetvédelmi Alap éves felhasználási tervét, a Városfejlesztési és

Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalásának ismeretében.
3.11. 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 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
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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
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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 állnakfenn 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
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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)."
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Általános indokolás

A rendeletmódosítás az állandó Bizottságok működési szabályainak ügyrendbe foglalását, a tavaszi
ülésszak végdátumát, a képviselő-testület rendes ülése napjának egyértelmű meghatározását, a
rendes ülés összehívásának szabályait, az ülés zavartalan működésének rendfenntartási szabályait, a
szavazás

módját,

a

napirendként tárgyalandó

indítványok

körét,

a

rendelettervezet és

a

rendeletalkotásra irányuló előterjesztés kezdeményezése iránti szabályok egyértelműsítését, a nem
képviselő

bizottsági

önkormányzati

tagok

vagyonnyilatkozat-tételi

rendeletek közzétételének

kötelezettségét

szabályait, a

és

kérdések és

annak

szabályait,

az

interpellációk szóbeli

megismétlésének kritériumait, a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő közigazgatási szerződésre
utalás szabályait és az SzMSz 2. és 3. mellékletének módosításait tartalmazza.

Részletes indokolás

Indoklás az 1. §-hoz: Az állandó Bizottságok működési szabályainak saját ügyrenbe történő
meghatározását rögzíti az SzMSz ezen 9. § új (5) bekezdése.
Indoklás a 2. §-hoz: Az éves tavaszi első ülésszak záró dátumát módosítja június 15-ről június 30-ai
napra.
Indokolás a 3. §-hoz: A képviselő-testület ülésének összehívását, a meghívó tartalmát, valamint az
előterjesztések hozzáférhetőségre vonatkozó szabályokat egyértelműsíti.
Indoklás a 4. §-hoz: A napirendi pontok tárgyalása előtti ülésvezetői tájékoztatási feladatokat pontosítja.
Indokolás az 5. §-hoz: Az ülés vezetéséhez kapcsolódó rendfenntartásai kapcsolatos szabályokat
módosítja, egyszerűsíti.
Indokolás a 6. §-hoz: A képviselő-testületi ülésen történő gépi, kézi

és hatósági ügyben történő

szavazás szabályait rögzíti.
Indokolás a 7. §-hoz: A titkos szavazás eseteit pontosítja.
Indokolás a 8. §-hoz: a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóra vonatkozó
szabályokat tartalmaz.
Indoklás a 9. §-hoz: Az SzMSz az Mötv. 39. § és 40. §-ába továbbá az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 4. § d) pontjába foglalt kötelezettségnek eleget téve a
nem képviselő bizottsági tag nem nyilvános vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére vonatkozó
szabályokat rögzíti.
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Indoklás a 10. §-hoz: Az önkormányzati rendelet közzétételének szabályait egyértelműsíti.
Indoklás all. §-hoz: a képviselői kérdés benyújtásának és ismertetésének szabályit pontosítja.
Indoklás a 12. §-hoz a képviselők által benyújtható interpellációk benyújtásának és ismertetésének
szabályit pontosítja.
Indoklás a 13. §-hoz: A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében
rögzített és egyben az Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között megkötendő
közigazgatási szerződés fogalmát emeli be.
Indoklás a 14. §-hoz: Hatáskör átruházási szabályokat tartalmaz.
Indoklás a 15. §-hoz: Ezen rendelkezés szócserét rögzít a jogszabályi szövegben.
Indoklás a 16. §-hoz: Ezen rendelkezés a hatályon kívül helyezett rendelkezéseket rögzíti.
Indokolás a 17. §-hoz: A rendelet hatályba lépését szabályozza.
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995.
(XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

Magyarország

helyi

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés i) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§
Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995
(XI.30.) önkormányzati rendelet 9/D. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A vagyonkezelésbe átadott ingatlanokat jelen rendelet 4. számú melléklete tartalmazza."

2.

§

Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995
(XI.30.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
3. §
Hatályát veszti az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 16/1995 (XI.30.) önkormányzati rendelet
a) 24. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „Vagyonkezelő szervek:" szövegrész,
b) 24. § (4) bekezdés a)-d) pontja.
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. március 7

/' >

-

Váradiné Naszály! Márta ’ <
polgármester

A rendelet
megtörtént:

kihirdetése

a

mai

napon

Budape

jegyző
O

1.

A

B

C

Iskola neve

Címe

Helyrajzi száma

Tankeriifet vagyonkezelői joga nem terjed ki:

14101

Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat orvosi rendelőjének, a Budavári Önkomtá
nyzal irodájának (Rendőrség helyiség) helyisége és a gyermekétkeztetést szolgáló helyiség
ek

Budapest l, Keiületi Batthyány Lajos Általános Isk tOtS Budapest. Batthyány utca 8.
óla

2.

Budavári Általános Iskola

1014 Budapest. Tárnok utca 9-11.

6527/2

3/a.

Budapest L Kerúleli Kosztolányi Dezs5 Gtmnáziu
m

1012 Budapest. Attila út 13S.

6797

3/b.

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 1. Kerületi Tagi
ntézménye

1012 Budapest. Loqodi utca 80.

4/a.

Llsznyat Utcai Általános Iskola

1016 Budapest. Usznyai utca 40-4
2.

4/b.

Budapest 1. Kerületi Farkas Ferenc Zenei Alapfok
ú Művészeti Iskola

D

A gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat fogászati rendelőjének helyisége és a gye
mrekétkeztetést szolgáló helyiségek.

]728Í
A gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek

5
6

Budapest 1. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1016 Budapest Mészáros utca 5
7
Budapest 1, Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

1015 Budapest. Toldy Ferenc utca
9.

7592

A gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek

14156

A gyermekétkeztetést szolgáló helyiségek.

1. melléklet 3/2022. fill. 7 . ) önkormányzati
rendelethez

vagyonkezelésébe átadott ingatlanok

Általános indokolás

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet
módosítása szükséges, mivel annak rendelkezései, amelyek a vagyonkezelői jog tartalmát szabályozzák,
kiegészítésre szorulnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.

Részletes indokolás
Indokolás az 1. §-hoz: A vagyonkezelésébe kerülő ingatlan vagyonelemek körét tartalmazó melléklet
kiegészítését rögzítő szabályozást tartalmazza.
Indokolás a 2. §-hoz: A rendelet a tartalmával összhangban elkészített melléklettel kerül kiegészítésre,
amely tartalmazza a vagyonkezelésbe átadott ingatlan vagyonelemek körét.
Indokolás a 3. §-hoz: A nemzeti vagyonról szóló törvény meghatározza azon személyek körét,
amelyekkel vagyonkezelési szerződést lehet kötni, így a rendeletben meghatározott fogalmak
felsorolásából a vagyonkezelő szervek meghatározása hatályon kívül helyezésre kerül a
rendelkezésben.
Indokolás az 4. §-hoz: A hatálybalépés 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.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
4I2Q22. (III. 7.) 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 Ili. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében, a
45. §-ában, és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában e rendelet 3. §-5. §-ai tekintetében és a 132. § (4)
bekezdés d) pontjában e rendelet 6. §-a tekintetében 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 bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi Ili. törvény 1. § (2) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdésében e rendelet 4. §
8. §-ai tekintetében, a 32. § (1) bekezdés b) pontja, a 32. § (3) bekezdésében e rendelet 9. §-a
tekintetében, a 17. § (5) bekezdésében e rendelet 10. §-a tekintetében, a 25. § (3) bekezdés b)
pontjában, a 26. §-ában a 45. §-ában és a 132. § (4) bekezdés g) pontjában e rendelet 11. §-20. §-ai és
a 22. §-a, a 24. §-a, a 26. §-a, a 29. §-35. §-ai, a 48. § (4) bekezdésében e rendelet 23. §-a tekintetében,
a 62. § (2) bekezdésében e rendelet 58. §-a tekintetében, a 92. § (1 )-(2) bekezdésében és a 115. § (3)
bekezdésében e rendelet 59. §-a, 61. §-63. §-ai és a 68. §-a tekintetében, valamint a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében és a 131. §
(1) bekezdésében e rendelet 21. §-a, 25. §-a, 27. §-a, 28. §-a tekintetében, továbbá a 29. § (1)-(2)
bekezdésében e rendelet 52. §-57. §-ai tekintetében 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:”

2. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 1. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A rendelet hatálya"

3. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Nem állapítható meg az élelmiszertámogatás annak a kérelmezőnek, aki - nem egyedülélő esetén
háztartásának tagja - eseti települési támogatásban részesül."

4. §
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem állapítható meg az eseti települési támogatás annak a kérelmezőnek, aki - nem egyedülélő,
vagy nem egyedülálló esetén családjának tagja - élelmiszertámogatásban részesül.”
5. §
(1) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Oltási támogatásként az önkormányzat az oltóanyagot biztosítja."
(2) A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 26. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az oltóanyag beszerzéséről és a háziorvosokhoz történő eljuttatásáról az önkormányzat
gondoskodik.
(5) Az oltóanyagot az I. kerületi háziorvos adja be. Amennyiben a kérelmezőnek, vagy a kérelmező
gyermekének a háziorvosa nem Budapest I. kerületi telephelyen rendel, úgy az oltóanyagot a jogosult
lakóhelye szerint területileg illetékes háziorvos adja be."

6.

§

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. §
(1) Az étkeztetésre szociálisan rászorult:
a) aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,
b) az aktív korú, nem foglalkoztatott és nyilvántartott álláskereső,
c) az a szülő, aki az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
életvitelszerűen az I. kerületben él, valamint az életvitelszerűen az I. kerületben élő súlyos
fogyatékosságéból eredően önellátásra képtelen vér szerinti, vagy örökbe fogadott gyermekéről (a
továbbiakban együtt: gyermek), vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről
gondoskodik és gyermekek otthongondozási díjában részesül,
d) az a hozzátartozó, aki az I. kerületben bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és
életvitelszerűen az I. kerületben él, valamint az életvitelszerűen az I. kerületben élő állandó és tartós
ápolásra, gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni
gondozását, ápolását végzi, és ápolási díjban részesül,
e) aki mozgásában olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem
tud gondoskodni,
f) a krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról részben, vagy teljesen nem tud
gondoskodni,
g) aki egészségi állapota miatt speciális diétára szorul,
h) aki fogyatékosságban szenved,
i) a pszichiátriai beteg, vagy szenvedélybeteg,
j) a hajléktalan.
2

(2) Aszociális rászorultság igazolására csatolni kell:
a) az (1) bekezdés b) pontja esetében az illetékes állami foglalkoztatási szerv 30 napnál nem régebbi
igazolását arról, hogy az aktív korú nem foglalkoztatott személy az illetékes állami foglalkoztatási szerv
nyilvántartásában álláskeresőként szerepel, nyilvántartott álláskereső,
b) az (1) bekezdés c) pontja esetében az illetékes kerületi/jérási hivatal 30 napnál nem régebbi
igazolását arról, hogy a szülő gyermekek otthongondozási díjban részesül,
c) az (1) bekezdés d) pontja esetében az illetékes kerületi/járási hivatal 30 napnál nem régebbi
igazolását arról, hogy a hozzátartozó ápolási díjban részesül,
d) az (1) bekezdés f) pontja esetében a krónikus, vagy akut megbetegedésre vonatkozó háziorvosi vagy
szakorvosi szakvéleményt,
e) az (1) bekezdés g) pontja esetében a speciális diéta szükségességét igazoló háziorvosi, szakorvosi
javaslatot, vagy szakvéleményt,
f) az (1) bekezdés h) pontja esetében a fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozatot,
vagy a fogyatékossági támogatást megállapító szerv igazolását arról, hogy a fogyatékosságban
szenvedő fogyatékossági támogatásban részesül, vagy a fogyatékossági támogatás megállapításának
alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleményt,
g) az (1) bekezdés i) pontja esetében a pszichiátriai betegséget, vagy szenvedélybetegséget igazoló
háziorvosi, vagy szakorvosi szakvéleményt, vagy kórházi zárójelentést,
h) az (1) bekezdés j) pontja esetében hajléktalan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 4. § (2)-(3) bekezdései szerinti személy."

7. §
Hatályát veszti a szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról szóló 6/2015 (11.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a.

8.

§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. március 7.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
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Általános indokolás
Budapest Főváros Kormányhivatala a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos
2021. évi ellenőrzési munkatervének I. pontjában meghatározott szempontok szerint célellenőrzés
keretében vizsgálta Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és
gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II.
27.) önkormányzati rendeletet. A célvizsgálat elsődleges szempontjait az képezte, hogy az
önkormányzat eleget tett-e jogalkotási kötelezettségének, nem terjeszkedett-e túl a törvényben
biztosított jogkörén, illetve a vonatkozó rendeletéit a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban
alkotía-e meg. Az ellenőrzés néhány hibát állapított meg, valamint a rendelet szerinti három
támogatásra és az étkeztetésre vonatkozó rendelkezéseken indokolt változtatni, amely szükségessé
tette a rendelet módosítását.
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 bevezető részének megfeleltetése a jogszabályszerkesztés hatályos szabályainak.
2. §-hoz
A Rendelet alcímének helyesbítése, a preambulum alkalmazáséra utaló kifejezés használatának
megszüntetése.
3. §-hoz
Az élelmiszertámogatás és az eseti települési támogatás egyszerre történő igénylésének,
megállapításának kizárása.
4. §-hoz
Az eseti települési támogatás és az élelmiszertámogatás
megállapításának kizárására vonatkozó szabályt tartalmazza.

egyszerre történő

igénylésének,

5. §-hoz
Az oltási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.
6. §-hoz
Az étkeztetés szociális rászorultsági feltételeit állapítja meg és a szociális rászorultság igazolására
csatoltandó iratokat határozza meg.
7. §-hoz
A hatályon kívül helyezendő rendelkezést állapítja meg.
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8. §-hoz
A rendelet hatálybalépését szabályozza.
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Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
5/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
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

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdésében, a 29. § (1)-(2) bekezdésében e
rendelet 2. §-a tekintetében és a 29. § (1)-(2) bekezdésében, a 151. § (2f) bekezdésében e rendelet 3.
§-a tekintetében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 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. (III.28.) önkormányzati rendelet bevezető része
helyébe a következő rendelkezés lép:
„Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés
a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. §
(5) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében és a 151. § (2f)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:"

2.

§

A gyermekétkeztetési térítési díjakról, valamint a nyári napközis tábort igénybevevő nem kerületi
gyermekek után fizetendő térítési díjról szóló 10/2013. (III.28.) önkormányzati rendelet 1. § (2)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Önkormányzat az 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók étkeztetéshez a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben felsorolt kedvezményeket a
nyári szünidőben szervezett napközi-ellátáshoz, üdültetéshez, táboroztatáshoz kapcsolódóan is
biztosítja."

3. §
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 a 1. melléklet lép.

4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba
Budapest 2022. március 7

Váradiné Naszályi Márta

! dr Németh Mónika

polgármester

jegyző

A rendelet
megtörtént:

kihirdetése

/eoV-/ó

a

Budapest, 2022. március 7

dr. Németh Mónika1
jegyző

2
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1. melléklel: az 5/2022. fill. 7.1 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)
2015. március 31-ig

2015. április 1-től

Nyersanyag ár

Nyersanyag ár

330

346

- napi 3x
étkezés
Általános
3.
Iskolai
intézményi

400

400

- napi 3x
étkezés
- napi 2x
étkezés

500

500

440

440

380

380

napi 3X
étkezés

500

500

napi 2 X
étkezés

440

440

napi IX
étkezés
Gimnázium,
(középiskolai
korosztály
számára)

380

380

Intézménytípus
megnevezése

1. Bölcsőde
- napi 4x
étkezés
2. Óvodai
intézményi
étkezés

- napi 1x
étkezés
(ebéd)
4. Gimnázium
(általános
iskolai
korosztály
számára)

3

- menzás
étkezés

Nyári napközis
tábor
- nem 1.
kerületi
gyermek
ellátásának
térítési díia

420

420
Térítési díj (Ft)
2015. április 1-től

Önköltségszámítás alapján
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Általános indokolás
Budapest Főváros Kormányhivatala a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos
2021. évi ellenőrzési munkatervének I. pontjában meghatározott szempontok szerint célellenőrzés
keretében vizsgálta 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. (Ili. 28.) önkormányzati rendeletet. A célvizsgálat
elsődleges szempontjait az képezte, hogy az önkormányzat eleget tett-e jogalkotási kötelezettségének,
nem terjeszkedett-e túl a törvényben biztosított jogkörén, illetve a vonatkozó rendeletéit a magasabb
szintű jogszabályokkal összhangban alkotta-e meg. Az ellenőrzés néhány hibát állapított meg, amely
szükségessé tette a rendelet módosítását.
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 közzétenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás
1. §-hoz
A Rendelet bevezető részének megfeleltetése a jogszabályszerkesztés hatályos szabályainak.
2. §-hoz
A Rendeletben található hivatkozott jogszabály megjelölésének helyesbítése.
3. §-hoz
A térítési díj mértékének jogszabálynak megfelelő módon történő megállapítása.
4. §-hoz
A rendelet hatálybalépését állapítja meg.

5

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásának rendjéről

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. § (1) a) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

/. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya

1.§
A rendelet személyi hatálya természetes személyekre, valamint az államháztartás körébe nem tartozó jogi
személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. Értelmező rendelkezés

2. §
Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívülre nyújtott forrás a természetes személyek, valamint
államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekés jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére
átadott pénzeszköz.

//. Fejezet
A támogatásijogviszony keletkezése
3. Államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadására vonatkozó általános szabályok
3. §
(1) Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendeletében
meghatározott költségvetési előirányzatainak terhére, az ott meghatározott feltételekkel, céljelleggel vissza
nem térítendő vagy visszatérítendő támogatás nyújtható.
(2) Támogatás nem nyújtható a visszaigényelhető általános forgalmi adó összegére.
4. §
Támogatásban az részesülhet, aki
a)
az Önkormányzatnak címzett egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy
b)
az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.
5. §
(1) Nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés és nem nyújtható támogatás azon
személy vagy szervezet esetében:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (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.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben megállapított körülmény a támogatási döntés meghozatalát követően,
azonban a támogatási jogviszony létrejöttét megelőzően válik ismertté, az Önkormányzat a támogatási
szerződés megkötését, támogatói okirat kibocsátását megtagadja, amennyiben a támogatási jogviszony
létrejöttét követően válik ismertté, a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban rögzített
rendelkezések szerint jár el.
4. A pályázat kiírásának és benyújtásának szabályai

6.

§

A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell különösen:
a)
a pályázat megnevezését és a támogatandó célt,
b)
a pályázat benyújtására jogosultak körét,
ej
a pályázati feltételeket, a pályázat formai és tartalmi követelményeit,
d) a pályázat benyújtási határidejét, benyújtásának módját,
ej
a hiánypótlásra vonatkozó rendelkezéseket,
0
a pályázat elbírálásának határidejét, az eredményről történő értesítés módját,
gj
a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket,
h)
arra történő utalást, hogy az Önkormányzat a támogatást elszámolási kötelezettséggel nyújtja, az
elszámolási határidőt, az elszámolható és el nem számolható költségek körét, továbbá az elszámolási
kötelezettség teljes vagy részleges elmulasztásának jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztatást,
i)
arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a támogatás nyújtásának feltétele a támogatási döntés
meghozatalán kívül az, hogy az Önkormányzat támogatási szerződés megkötése, vagy támogatói okirat
közlése révén a pályázóval támogatási jogviszonyt létesítsen, továbbá, hogy amennyiben a támogatási
jogviszony a pályázó mulasztása miatt nem jön létre a pályázati kiírásban feltüntetett időpontig, az
Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését, támogatói okirat közlését megtagadja.
5. Az egyedi támogatási kérelem benyújtásának szabályai
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,
2

d)
e)
f)

az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható, visszaigényelhető
általános forgalmi adó összegét,
a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését,
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.
(3) Az Önkormányzat az egyedi támogatási kérelem sajátosságaira tekintettel a kérelmezőtől az e rendeletben
meghatározott adatokon, nyilatkozatokon és mellékleteken felül további dokumentumok csatolását és adatok
közlését kérheti.
(4) Az egyedi támogatási kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a kerület érdekeit, különösen azt, hogy
a támogatandó cél előmozdítja-e a környezet védelmét, 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.
6. Csatolandó mellékletek és nyilatkozatok

8. §
A pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket, nyilatkozatokat:
aj
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.
7. A támogatási döntés meghozatala, a támogatási jogviszony létrejötte
9. §
A támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés meghozatalának feltétele, hogy a pályázó a pályázati
kiírásban foglaltaknak maradéktalanul eleget tegyen, az egyedi támogatási kérelem a 7. §-ban foglaltaknak
megfeleljen, a pályázó vagy kérelmező valamennyi jogszabályban meghatározott mellékletet és nyilatkozatot
csatolja, továbbá, hogy ne álljon fel vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok.

10.

§

A támogatási döntésnek tartalmaznia kell különösen:
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3)

b)
C)

d)
e)

a támogatott nevét,
a támogatott célt,
a támogatás összegét,
a kifizetés módját,
arra történő utalást, hogy a támogatási jogviszony támogatási szerződés megkötése, vagy támogatói
okirat kibocsátása révén jön létre.

11.§
(1) A támogatás nyújtásának feltétele továbbá, hogy a támogatási döntés meghozatalát követően az
Önkormányzat támogatási szerződés megkötése, vagy támogatói okirat közlése révén a pályázóval vagy
kérelmezővel támogatási jogviszonyt létesítsen. Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére vagy a
támogatói okirat közlésére a pályázati kiírásban vagy az egyedi támogatási kérelem esetén a támogatási
döntésben meghatározott határidőig a pályázó vagy kérelmező mulasztása miatt nem kerül sor, az
Önkormányzat a támogatási szerződés megkötését, támogatói okirat közlését megtagadja.
(2) A támogatási szerződés megkötésének és támogatói okirat kibocsátásának további feltétele, hogy a
pályázó vagy kérelmező valamennyi fizetési számlájára és azok alszámláira vonatkozóan benyújtsa a
számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízásra szóló (inkasszó)
felhatalmazó levelet. Amennyiben a felhatalmazás határozott időtartamú, a felhatalmazó levél a felhatalmazás
megszűnésének időpontjaként az elszámolási határidő lejártát követő 60. napnál korábbi időpontot nem
tartalmazhat.

12.

§

(1) A támogatási szerződésnek és támogatói okiratnak tartalmaznia kell különösen:
a)
az Önkormányzat és a támogatott azonosításra alkalmas adatait,
b)
a támogatás összegét,
c)
arra történő utalást, hogy a támogatás visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő,
d)
a folyósítás határidejét és módját,
e)
a felhasználás célját és határidejét,
b
az elszámolás módját, elszámolási határidőt,
gj
a támogatási szerződés vagy támogatói okiratban rögzített kötelezettség
jogkövetkezményeit.

megszegésének

(2) A 8. § a)-c) pontjaiban és a 11. § (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok, valamint az elszámolás
részletes szabályait rögzítő elszámolási útmutató és az elszámolás teljesítésére szolgáló elszámolási lap a
támogatási szerződés vagy támogatói okirat mellékletét képezik.
8. Az Európai Unió szabályozásával való összhang biztosítása
13. §

(1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés
(továbbiakban: Szerződés) 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás
csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 107. és 108. cikkének a de minimis támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelettel (a továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) összhangban nyújtható.
(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik, hogy az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.
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(3) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 6. cikk 1 pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.
(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkében
meghatározott célokra.
(5) Csekély összegű támogatás - amennyiben az elszámolható költségek köre azonos - nem halmozható állami
támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami
támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

///. Fejezet
Záró rendelkezések
14. §

Hatályát veszti a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által
államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 13/2015 (V.28.) önkormányzati rendelet.
15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Budapest, 2022. március 7.

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént:
Budapest, 2022. március 7

Általános indokolás
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 21. § (2) bekezdése alapján a jegyzőnek
figyelemmel kell kísérnie a jogszabályok hatályosulását és le kell folytatnia azok utólagos hatásvizsgálatát,
aminek során össze kell vetni a szabályozás megalkotása idején várt hatásokat a tényleges hatásokkal.
A Jat. 22. §-a alapján a jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Jegyző
gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek
hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
a) az elavult, szükségtelenné vált,
b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé
költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására
kerüljön sor.

A fentiekre tekintettel szükségessé vált a rendelet teljes felülvizsgálata, a korábbi szabályozás hatályon kívül
helyezése, valamint új rendelet megalkotása.
A javasolt szabályozás az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban áll.
Az indokolást közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A rendelet személyi hatályát állapítja meg.

A 2. §-hoz
A rendelet egyértelmű alkalmazhatósága céljából értelmező rendelkezésként meghatározza
államháztartáson kívülre nyújtott forrás fogalmát.

az

A 3. §-hoz
A támogatás nyújtásának alapelveit határozza meg.

A 4. §-hoz
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseivel összhangban
rögzíti, hogy támogatás az Önkormányzat által kiírt pályázatra benyújtott pályázat alapján, vagy pályázati
rendszeren kívül, egyedi támogatási kérelem alapján nyújtható.

Az 5. §-hoz
A támogatás nyújtáséra vonatkozó támogatási döntés meghozatalét, támogatás nyújtását kizáró
körülményeket szabályozza.
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A 6. §-hoz
A pályázati kiírások kötelező tartalmi elemeit tartalmazza.

A 7. §-hoz
Az egyedi támogatási kérelem kötelező tartalmi elemeit rögzíti, továbbá a kérelem benyújtásának
szabályait, és a kérelem elbírálásának alapelveit tartalmazza.

A 8. §-hoz
A pályázathoz és
nyilatkozatokat rögzíti.

egyedi

támogatási

kérelemhez

kötelezően

csatolandó

mellékleteket,

A 9. §-hoz
A támogatás nyújtására irányuló döntés meghozatalának általános feltételeit szabályozza.

A10. §-hoz
A támogatási döntés kötelező tartalmi elemeit rögzíti az egységes jogalkalmazás érdekében.

All. §-hoz
Az Áht. rendelkezéseivel összhangban a támogatási jogviszony létrejöttének módjaként rögzíti a
támogatási szerződés megkötését és a támogatói okirat közlését, továbbá megteremti az Önkormányzat
részéről a lehetőséget a támogatási jogviszony létrehozásának megtagadására, amennyiben arra a
pályázati kiírásban vagy támogatási döntésben meghatározott időpontig a támogatottnak felróható
módon nem került sor.
Fentieken túl, a támogatási jogviszony létrehozásának további feltételeként előírja a támogatott részéről a
fizetési számláira vonatkozó azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazó levél benyújtását.

A12. §-hoz
A támogatási szerződés és támogatói okirat kötelező tartalmi elemeit, továbbá kötelező mellékleteit
szabályozza.

A13. §-hoz
A csekély összegű (de mínímís) támogatásként nyújtható támogatásokra vonatkozó rendelkezéseket
tartalmazza.

A14. §-hoz
A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a korábban azonos tárgyban hozott rendeletet helyezi hatályon
kívül.

A15. §-hoz
A rendelet hatálybalépését állapítja meg.
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