JEGYZŐKÖNYV
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányz
Képviselő-testületének
2020. július 16-án
tartott üléséről

A képviselő-testület tagjai közül jelen vannak: Váradiné Naszályi Márta polgármester,
Gelencsér Ferenc József alpolgármester. Kovács László György képviselő, Dr. Kun János
képviselő, Marschall Máté képviselő. Molnárka Gábor Zoltán képviselő, dr. Patthy Szabolcs
képviselő, Remenyik Ildikó képviselő, Dr. Sándor Pétemé képviselő, Timár Gyula képviselő.
Tölcsér Borbála képviselő, Varga Dániel képviselő, Zsitnyák János Bálint képviselő
További jelenlévők: dr. Tarjányi Tamás jegyző. Vas Hunor, a GAMESZ igazgatója, Szabó
Dezső, az I. kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezetője. Szemes György, a Budavári Kapu Kft.
ügyvezetője, Dobó István, a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője, Koppány Ivett, a Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézményvezetője,
Katinszki Ferencné, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetője, Vékásné Dobos
Zsuzsanna, a Sport- és Szabadidőközpont intézményvezetője. Molnár Tamás, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Regionális Központ regionális ügyvezetője, valamint
további meghívottak és érdeklődők
Az ülés helyszíne:

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

Az ülés kezdete:

17:08 óra

Az ülés vége:

18:56 óra

Jegyzőkönyvvezető: Lipták Noémi

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes létszámban jelen van és az ülést megnyitotta.
Az ülés kezdetéig Csobánczy Gábor alpolgármester és dr. Jeney János Lászlóné képviselő jelezte,
hogy nem tud részt venni az ülésen.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a meghívóban szereplő napirendi javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
50/2020. (VII. 16.Í önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. július 16-i
ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2019. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

A Házgondnoksági Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és
2020. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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3.

A Budavári Kapu Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és
2020. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

A Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolójának és 2020. évi üzleti tervének
elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

Az iskolai intézményi tanácsokba történő tagok megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

Az egyes I. kerületi fekvő-, illetve járóbeteg
módosításának támogatása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A Budavári Egyesített Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztásával összefüggő pályázat kiírásáról és közzétételéről, valamint a
pályázati eljárásban eseti bizottság létrehozása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem önkormányzati
képviselő tagjának megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

ellátás

területi

10. Budapest I. kerület Budavári Egyesített Bölcsőde és a Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák 2020-2021. nevelési évre vonatkozó prevenciós és
integrációs programja
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
11. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által a COVID - 19 vírus
esetleges második hullámára való felkészülés keretében foganatosítandó
előzetes intézkedések, valamint a védőoltások támogatása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
12. A Csalogány 38 Medical Center Kft.-vel kötött adásvételi szerződés
módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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13. A 245/2017. (XII.14.) Kt. határozatban elfogadott
szakanyag felülvizsgálati szakanyagának elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

klímastratégiai

14. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest I. Kerületi
Népjóléti Közalapítvány között megkötendő támogatási szerződés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. Közalapítványokat érintő módosítások elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
16. A Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ
közötti fejlesztési együttműködés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. Az ÚRI HOTEL 39 Kft. névhasználati kérelme
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
18. A Bastion Residence Kft. tulajdonában álló 14254 hrsz-ú földrészleten
kialakított közhasználatra átadott lépcsősor Reimholz lépcsőnek történő
elnevezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
19. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2019. évi szakmai és pénzügyi
beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
20. A Táncsics Mihály utca 16. 1. emelet 4. szám alatti önkormányzati
tulajdonú lakás engedély nélküli bővítése következtében fennálló állapot
rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
21. A Budapest I. kerület, Úri utca 36. földszint 5. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó bérleti jogviszony rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
22. A közterületi térfelügyeleti rendszer bővítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
23. Beszámoló a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról és vagyonának alakulásáról, valamint
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
18/2018. (XII.13.) önkormányzati rendelet 5. módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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24. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (11.28.) önkormányzati rendelet 1. módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
25. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Kovács László György képviselő
26. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen felhasználható pirotechnikai
eszközök ügye
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
27. A Vérmező területére kötendő használati szerződés ügye
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
28. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2018.
(IV. 13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
29. A Munkácsi Városi Tanáccsal kötött Kazinczy Emlékszoba kiállítás
haszonkölcsön szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: Zsitnyák János Bálint képviselő
30. A Budavári Kapu ügyvezetőjének visszahívása és az új ügyvezető
megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
31. A Győző utca 5. és a Várfok utca 10-12. alatt újrahasználati bolt kialakításával
és a üzemeltetői pályázat kiírásával kapcsolatban
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
32. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
Zárt ülésen:
1.

A Budavár Díszpolgára cím 2020. évi adományozása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

A Virág Benedek Díj 2020. évi adományozásáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

A Budavári Tóth Árpád Műfordítói Díj 2020. évi adományozása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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4.

A Budavári Szent Flórián Díj 2020. évi adományozása
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester

5.

A Budavári Szent György Díj 2020. évi adományozása
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
A Budavárért Emlékérem 2020. évi adományozása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

7.

Az EMEL ÉPKERSZOLG Kft. közterület-használati ügyében benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Varga Dániel képviselő

8.

A VI Gasztronómia Kft. közterület-használati ügyében benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

K. D. születési támogatás ügyében kelt elsőfokú határozat ellen
benyújtott fellebbezésének elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó képviselő

10. K. K. születési támogatás ügyében kelt elsőfokú határozat ellen
benyújtott fellebbezésének elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó képviselő
11. A GP Gastro Kft. közterület-használati ügyében benyújtott fellebbezés
elbírálása
Előterjesztő: Varga Dániel képviselő

1.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki
Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2019. évi beszámolójának elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a
beszámolót.
A GAMESZ az Áht. alapján az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szerv, ezért
a beszámoló elfogadása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A GAMESZ igazgatója
elkészítette a saját és a hozzá tartozó intézmények 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját
és azt a bizottsági üléseken részletesen ismertette is. A beszámolóban pontosítások kerültek
átvezetésre. A javított anyagot a képviselők előzetesen megkapták. Köszöntötte Vas Hunor
igazgató urat.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
51/2020. rvil. 16.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet 2019. évi gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2019. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolóját a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

2.

A Házgondnoksági Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és
2020. évi üzleti tervének elfogadása
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 Kft. 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolóját és üzleti tervét a társaság felügyelőbizottsága is elfogadta.
Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő egyszemélyes gazdasági társaság számviteli
törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása a képviselő-testület hatáskörébe
tartozik. Köszöntötte Szabó Dezső ügyvezető urat.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az éves beszámoló elfogadására vonatkozó,
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
52/2020. fVII. 16.1 önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadásától
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a I. kerületi
Házgondnoksági Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 19.552 eFt
mérlegfőösszeggel és 136 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel az üzleti terv elfogadására
vonatkozó, előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
53/2020. rvil. 16.1 önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az I. kerületi
Házgondnoksági Kft.. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.

3.

A Budavári Kapu Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának és 2020.
évi üzleti tervének elfogadása
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, ahogyan a Kft.
felügyelőbizottság is. Köszöntötte Szemes György ügyvezető urat.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az éves beszámoló elfogadására vonatkozó,
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
54/2020. fVII. 16.) önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Kft.
2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 109.261 eFt mérlegfőösszeggel és 5.499 eFt
mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel az üzleti terv elfogadására
vonatkozó, előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
55/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
2020. évi üzleti tervének elfogadásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kapu Kft. 2020.
évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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4.

A Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolójának és 2020. évi üzleti tervének elfogadása
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, ahogyan a Kft.
felügyelőbizottsága is. Köszöntötte Dobó István ügyvezető urat.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az éves beszámoló elfogadására vonatkozó,
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
56/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Kft

2019.

évi

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Játszótér
Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját 201.016
eFt mérlegfőösszeggel és 145.055 eFt mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel az üzleti terv elfogadására
vonatkozó, előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
57/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft 2020. évi üzleti
tervének elfogadásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Játszótér
Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

5.

Az iskolai intézményi tanácsokba történő tagok megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései alapján az iskolában a helyi közösségek
érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti
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települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú
képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.
A képviselő-testület a határozati javaslatban felsorolt köznevelési intézményekbe korábban már
választott delegáltakat, azonban közülük több személy jogviszonya az elmúlt időszakban
megszűnt, ezért szükségessé vált új tagok megválasztása.
Timár Gyula, képviselő: megkérdezte, hogy a Fidcsz-KDNP miért nem delegálhatott jelöltet.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megkérdezte, hogy képviselő úr kíván-e tagot
delegálni az iskolatanácsokba. Megjegyezte, gyakorlatilag az utolsó pillanatban érkezett a
Tankerülettől a jelzés, hogy sürgősen szükségük van a nevekre. Abban az esetben, ha a FideszKDNP frakció valamelyik jelölttel nem ért egyet vagy valamelyik helyre szeretne delegálni, akkor
a képviseleti arányoknak megfelelően tudnak változtatni azon a szeptemberi testületi ülés
keretében.
Remenyik Ildikó, képviselő: jelezte, készült a kérdésre, és arra is, hogy a tegnapi ülésen
változtassanak a javaslaton, de a bizottság egyhangúlag elfogadta.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
58/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budavári Önkormányzat illetékességi területén működő iskolai intézményi tanácsokba
delegált tagok visszahívásáról, valamint tagok megválasztásáról
1. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 73. § (3) bekezdése alapján a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat képviseletére az önkormányzat illetékességi területén lévő
iskolákba a 92/2018. (V. 24.) Kt. sz. határozattal delegált személyeket visszahívja.
sorszám
1.

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

Intézménv neve
Budavári Általános Iskola
Batthyány Lajos Általános Iskola
Lisznvai utcai Általános Iskola
Toldv Ferenc Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Műv.Isk.
Petőfi Sándor Gimnázium
Kosztolányi D. Gimnázium
Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola

Delegált tagok
Vas Hunor
Szeleczky Szilvia
Szent-Léleky Dóra
Krupla-Kelemen Ágnes
dr. Brezoczki Erika Erzsébet
dr. Kenyeres Csaba
Lipták Noémi
Madari Zsuzsanna
Benke Tímea

2. A Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 73. § (3)
bekezdése alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat képviseletére az
önkormányzat illetékességi területén lévő iskolákba az alábbi személyeket delegálja,
választja meg tagnak az intézményi tanácsokba:
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sorszám
1.

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

6.

Intézmény neve
Budavári Általános Iskola
Batthyány Lajos Általános Iskola
Lisznvai utcai Általános Iskola
Toldv Ferenc Gimnázium
Szilágyi Erzsébet Gimnázium
Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium,
Alapfokú Műv.Isk.
Petőfi Sándor Gimnázium
Kosztolányi D. Gimnázium
Farkas Ferenc Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola

Delegált tagok
Vámos Ágnes
Dr. Kun jános
Guba Péter
Varga Dániel
Remenyik Ildikó
Korsós Borbála
Kovács László György
Gelencsér Ferenc József
Krupla-Kelemen Ágnes

Az egyes I. kerületi fekvő-, illetve járóbeteg ellátás területi módosításának
támogatása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztés az előző testületi ülésen is napirenden
lett volna, de végül azért nem tárgyalták, mert nem érkezett meg az igazgatók hozzájáruló
nyilatkozata. A jelen előterjesztéshez a nyilatkozatok már beérkeztek és csatolásra kerültek.
Timár Gyula, képviselő: idézett az előterjesztésből: „Az Egészségügyi Szolgálat kihelyezett
képzőhelyként működik közre az oktatásban, külön oktatási megállapodás alapján. Az I. kerület
által alkalmazott végzősök részére a központi férőhelyek függvényében „fecskelakásokat” biztosít
a munkakezdésüket követő kezdő években a képzőhely területén.”
Megkérdezte, hogy a szolgálatnak hol vannak „fecskelakásai”, és mi ennek a működési rendje,
illetve a megállapodásnak van-e anyagi vonzata.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: ez egy előzetes jelzés arra, hogy egészségügyi
dolgozók, pedagógusok, szociális dolgozók, rendőrök, tűzoltók, óvónők, védőnők, tehát az
önkormányzat területén közszolgálatot ellátók vonatkozásában el vannak szánva arra, hogy
„fecskelakásokat”, szolgálati lakásokat biztosítsanak külön megállapodások alapján. A
lakásrendelet megalkotása, valamint az éves vagyon- és lakásgazdálkodási terv elfogadás után
tudják megállapítani, hogy pontosan hány és mely lakások lesznek ezek, és azt követően fognak
tudni szerződést kötni az érintett intézményekkel. A megállapodás még nem született meg. Van
anyagi vonzata, hiszen az önkormányzat tulajdonában álló lakások a kerület vagyonát képezik, így
tehát ha ezeket szolgálati lakás céljára bocsátják rendelkezésre, az a vagyongazdálkodásuk
hatáskörébe tartozik.
Timár Gyula, képviselő: a teljes egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó anyagi vonzatra utalt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a kerületi önkormányzatnak ehhez nem kell
hozzátennie pénzt. A megállapodás arról szól, hogy a társadalombiztosítás által finanszírozott
ellátásokat hogyan osztják el egymás között az ellátó intézmények és hogyan fogadják az I.
kerületi betegeket. Bízik benne, hogy a kerületi betegellátás javulni fog a megállapodás által;
sokkal gyorsabban és hatékonyabban fog működni.
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További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
59/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
az egyes I. kerületi fekvő-, illetve járóbeteg ellátás területi módosításának támogatásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul és támogatja
az I. kerületi lakosok magasabb színvonalú ellátása érdekében a fekvő-, és járóbeteg ellátás
ellátási területének módosítását az előterjesztés 1. mellékletének megfelelően.

7.

A Budavári Egyesített Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői)
beosztásával összefüggő pályázat kiírásáról és közzétételéről, valamint a
pályázati eljárásban eseti bizottság létrehozása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Az önkormányzat fenntartásában lévő Egyesített Bölcsőde vezetőjének magasabb vezetői
megbízása 2020. október 31-én lejár. A vonatkozó hatályos jogszabályok szerint a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben az intézményvezetői beosztások
főszabályként pályázat útján tölthetők be, ezért a fenntartónak intézkednie kell a pályázatok
kiírásáról.
A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a pályázat előkészítője vagy képviselője
személyére Vámos Ágnes kulturális és oktatási főtanácsadót javasolta.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot a vezetői pályázat kiírása vonatkozásában.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
60/2020. rVil. 16.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézményvezetői
(magasabb vezetői) beosztásával összefüggő pályázat kiírásáról és közzétételéről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
pályázatot hirdet a fenntartásában működő Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Egyesített Bölcsőde (székhelye: 1011 Budapest, Iskola utca 22-24.) intézményvezetői
(magasabb vezetői) feladatainak ellátásra pályázatot ír ki és tesz közzé, és az előterjesztés
1. mellékletét képező pályázati felhívást jóváhagyja.
Határidő: 2020. július 22.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a bizottság javaslatát előterjesztőként befogadja.
Szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a szakértői bizottság
létrehozása vonatkozásában.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
61/2020, fVII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézményvezetői
(magasabb vezetői) beosztásával összefüggő pályázat eljárásban eseti bizottság
létrehozásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde (székhelye: 1011
Budapest, Iskola utca 22-24.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztására kiírt
pályázati eljárás során beérkező pályázatok bontására és véleményezésére szakértői
bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
- Remenyik Ildikó, a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke,
- Dr. Jeney János Lászlóné, a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
képviselője,
- Vámos Ágnes, a pályázat előkészítője vagy képviselője,
- a Magyar Bölcsődék Egyesületének képviselője,
- a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének képviselője (kerületi
titkár).
Határidő: 2020. július 16.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A megváltozott jogszabályi háttér miatt szükséges az önkormányzat fenntartásában működő
Egyesített Bölcsőde alapító okiratában szereplő kormányzati fankciókódok módosítása.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
62/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde alapító okiratának
módosításáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde alapító okiratát az
előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja és az előterjesztés 2. melléklete
szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.
2. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az alapító okirat Magyar
Államkincs tárhoz történő továbbítása érdekében.

9.

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
képviselő tagjának megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

nem

önkormányzati

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a jelölt zárt
ülés tartását nem kérte.
Az Mötv. szerint a bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő
megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A képviselő-testület
2019. november 28-án tartott ülésén a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem
önkormányzati képviselő tagjává választotta Bárt Istvánt. Bárt István összeférhetetlenségi okok
miatt 2020. április 16—án benyújtotta a lemondását, bizottsági tagsága megszűnt.
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet alapján a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak 5 képviselő és 4 nem képviselő tagja van.
Tekintettel arra, hogy a bizottság tagjainak számát ki kell egészíteni, a bizottság nem
önkormányzati képviselő tagjának Nagy Zsófiát javasolja megválasztani.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
63/2020. fVH. 16.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsága nem önkormányzati képviselő tagjának a megválasztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság nem önkormányzati képviselő tagjának Nagy Zsófiát
megválasztja.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: felkérte a bizottság újonnan megválasztott nem
képviselő bizottsági tagját, hogy tegye le az esküt a képviselő-testület előtt. Kérte, hogy mindenki
szíveskedjen felállni az eskütételhez.
14

Nagy Zsófia nem önkotmányzati képviselő bizottsági tag letette a hivatali esküt.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérte, hogy az esküokmányt írja alá.
Nagy Zsófia nem önkormányzati képviselő bizottsági tag aláírta az esküokmányt.

10. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde és a
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2020-2021. nevelési évre vonatkozó
prevenciós és integrációs programja
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság és a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Az Egyesített Bölcsőde és a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák intézményvezetői jelezték a
fenntartónak, hogy 2019-2020. nevelési évben megugrott azon gyerekek száma, akik viselkedési és
beilleszkedési zavarral, illetve impulzuskontroll zavarral küzdenek. A következő nevelési évtől
ezért szeretnék megvalósítani a bölcsődékben és az óvodákban egy prevenciós, edukatív
foglalkozás-sorozatot. Az óvodapedagógusokkal és szülőkkel való közös munka célja a gyerekek
minél korábbi erőszakellenes, empatikus, toleráns attitűdjének a megalapozása, valamint az
agresszió csökkentése. A program megvalósításához szükséges anyagi keretet a 2020. évi
költségvetésről szóló rendelet 8. melléklet - 8. Tartalékok - SNI iskola, óvoda projekt 15 000 000
Ft-os keret terhére, 10 000 000 Ft összeggel kerülne biztosításra.
Az előterjesztés a szívének különösen kedves. Véleménye szerint akkor tehetik a legtöbbet a
gyermekeikért, ha minél fiatalabb korban megadják nekik azt a fejlesztést, amely biztosítja a
szükséges fejlődésüket, és amely segíti őket a közösségbe való beilleszkedésbe és segíti az egész
közösséget is abban, hogy ezek a gyermekek is a kimagasló tagjai lehessenek.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
64/2020. fVII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde és a Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák 2020-2021. nevelési évre vonatkozó prevenciós és integrációs
programjának finanszírozásáról
1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
2020. évi költségvetéséről szóló 1 /2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklet
8. Tartalékok SNI iskola, óvoda 15 000 000 Ft-os keretösszegéből 10 000 000 Ft biztosít a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat a bölcsődék és az óvodák integrációs és
prevenciós programjának finanszírozására.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Egyesített Bölcsőde részére 5 000 000 Ft támogatást biztosít a prevenciós és integrációs
program finanszírozására.
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3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák részére
5 000 000 Ft támogatást biztosít a prevenciós és integrációs program finanszírozására.
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a döntés végrehajtásáról.

11. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által a COVID - 19 vírus
esetleges második hullámára való felkészülés keretében foganatosítandó
előzetes intézkedések, valamint a védőoltások támogatása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság és a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
Az új típusú koronavírus okozta járvány első szakaszának nyáron vége lett, azonban az
egészségügyi szakemberek figyelmeztetnek egy lehetséges második hullámra. Erre tekintettel
indokolt, hogy a Budavári Önkormányzat kezdje meg a felkészülést, tegye meg a szükséges
intézkedéseket a védőeszközök megfelelő időpontban történő biztosítására, valamint segítse elő a
lakosság körében a szezonális influenza elleni védőoltás és a Pneumovax 23 védőoltás minél
szélesebb körű beadását.
A mai napig nem tudják, hogy pontosan milyen ez a járvány, nagyon sok a kétség, bizonytalanság
az ügyben, azonban egy felelős önkormányzatnak az a feladata, hogy felkészüljön egy lehetséges
második hullámra. Nagyon bízik abban, utólag kiderül majd, hogy erre a felkészülésre nem volt
szükség, de a feladat most az, hogy felkészüljenek. Szeretné megindokolni, hogy a felsorolt két
védőoltás miért ennyire fontos, noha látszólag nincs köze a koronavírushoz. Egészen
bizonyosnak tűnik, hogy a koronavírus sok tekintetben intézményi fertőzés — a legtöbben
kórházakban, idősotthonokban fertőződtek meg. Éppen ezért nagyon fontos, hogy azok az idős
emberek, akik esetleg kórházba kerülhetnek tüdőgyulladás vagy influenza miatt, ne kerüljenek oda
és ott ne kapják el a koronavírust. Ezért szeretnének segíteni abban, hogy a két betegség elleni
védőoltást biztosítsák számukra. A Pneumococcus fertőzés ellen egész évben lehet oltani, ezért
már a nyáron szeretnék megkezdeni a kampányt, amelyben felhívják az idős emberek, krónikus
betegek és a veszélyeztetett fiatalok figyelmét arra, hogy kérjék az oltást. Az influenza elleni
védőoltást pedig ősszel, a megjelenésekor tudják majd biztosítani.
Emellett a védőfelszereléseket, fertőtlenítő szereket is biztosítani fogják a következő időszakban.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
65/2020. fVII. 16.1 önkotmányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által a COVID - 19 vírus esetleges
második hullámára való felkészülés keretében foganatosítandó előzetes intézkedésekkel,
valamint a védőoltások támogatásával kapcsolatban
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megkezdi a COVID - 19 vírus esetleges második
hullámára való felkészülést, megteszi a szükséges intézkedéseket a védőeszközök
megfelelő időpontban történő rendelkezésre állása érdekében, elősegíti a lakosság körében
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a szezonális influenza elleni védőoltás és a Pneumovax 23 védőoltás minél szélesebb körű
beadását, valamint a védőoltások igénybevételéhez anyagi támogatást biztosít.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a védőoltásokhoz nyújtandó támogatások igénybevételének
részletes szabályai, feltételrendszere kidolgozása érdekében.
2. Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelen határozat 1. pontjában
felsorolt feladatok anyagi fedezetének biztosítása céljából Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete 8. számú
mellékletében 40 000 000 Ft (negyvenmillió forint) összegű céltartalékot képez.
Határidő: 2020. szeptember 30.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

12. A Csalogány 38 Medical Center Kft.-vel kötött adásvételi szerződés
módosítása
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 önkormányzat 2017-ben nyilvános pályázatot írt ki a Budapest I. kerület. Csalogány u. 38. sz.
alatti beépíteden ingadan eladására. A nyertes Csalogány 38 Medical Center Kft. a szerződésben
vállalta, hogy a területen egészségügyi központot hoz létre.
A vevő a megállapodás szerinti vételárat kifizette, de 2020. május 6. napján kelt levelében azzal a
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a beruházásra vonatkozó kötelezettségvállalás
teljesítésére rendelkezésre álló határidőt további két évvel hosszabbítsa meg.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
66/2020. (VII. lű.’i önkormányzati határozata
a Csalogány 38 Medical Center Kft-vel megkötött adásvételi
módosításáról

szerződés

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2018.
április 5. napján a Csalogány 38 Medical Center Kft-vel mint Vevővel kötött adásvételi
szerződés módosításához hozzájárul, felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
módosításának aláírására azzal, hogy a Vevő a szerződésben vállalt beruházási
kötelezettségének 2021. június 18. napja helyett 2023. június 18. napjáig köteles eleget
tenni.
A képviselő-testület egyben felhívja az ingadan tulajdonosát, hogy a beruházás
megkezdéséig fokozottan tartsa karban az ingadant és tegyen eleget tulajdonosi
kötelezettségeinek.
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13. A 245/2017. (XII.14.) Kt. határozatban elfogadott
szakanyag felülvizsgálati szakanyagának elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

klímastratégiai

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A 2020. évi költségvetésben előirányzott költséggel tervezve az önkormányzat beszerzési eljárást
indított a kerületi környezetvédelmi program további fejlesztése céljából, valamint a Klímabarát
Önkormányzatok Nemzetközi Szövetségéhez való csatlakozás érdekében. Ennek feltétele a
SECAP, vagyis Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv elkészítése az önkormányzat belső
szakértőinek és döntéshozóinak együttműködésével, a közösség bevonásával és szakértői
munkával.
A Budavári Önkormányzat ajánlati eljárást folytatott le, amelyben három ajánlattevő vett részt. A
legelőnyösebb ajánlatot az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület
tette. Az együttműködés keretében került sor a kerületi klímastratégia felülvizsgálatára. A
felülvizsgálat eredményei az előterjesztés mellékletében olvashatóak.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
67/2020. fVII. 16.) önkormányzati határozata
a 245/2017. (XII. 14.) Kt. határozatban elfogadott klímastratégiai szakanyag felülvizsgálati
szakanyagának elfogadásával kapcsolatban
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
SECAP megvalósításához szükséges kiindulásként elfogadja a klímastratégiai szakanyag
véleményezését, továbbá a Polgármestert megbízza, hogy a szakanyagban javasolt
változtatásoknak megfelelően a környezetvédelmi feladatvállalást meghatározza.

14. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat és a Budapest I. Kerületi
Népjóléti Közalapítvány között megkötendő támogatási szerződés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Sport Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Az előterjesztéshez előterjesztői módosító indítvány készült, mely a támogatási szerződés 3.1.
pontját módosítaná az alábbiak szerint: „3.1. A Támogatott a támogatási összeget a Budapest I.
kerület lakosságának szociális támogatására fordíthatja 2020-ban a saját döntései alapján megítélt,
egyedi támogatási határozatai alapján.”
Az indítványt a képviselők előzetesen megkapták. A bizottság ennek ismeretében tette meg
javaslatát.
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Timár Gyula, képviselő: három héttel ezelőtt az előterjesztés a bizottsági támogatást nem kapta
meg, a testületi ülés napirendjéről pedig visszavonásra került. A polgármester asszony által
ismertetett változtatással most ismételten megterjesztésre került a javaslat. Tudomása szerint a
korábban rendelkezésre álló 10 millió Ft-os összeget lényegesen túllépte az alapítvány, jóval
többet osztott ki válságkezelő alapjövedelem céljából. A most javasolt 20 millió Ft-ot pedig a 3.1.
pont szerint oszthatja fel. Megkérdezte, hogy mi történik a különbözette!, hogyan lesz
lepapírozva.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elmondta, az önkormányzat nem alkalmazza a
lepapírozás módszerét. A Népjóléti Közalapítványnak a tavalyi évről körülbelül 7 millió Ft
maradványösszeg állt a rendelkezésére, továbbá a járványhelyzet ideje alatt született döntés
alapján 10+10 millió Ft összeget kapott. A 27 millió Ft-ot a közalapítvány nem lépte túl, hiszen
annyiból tud gazdálkodni, ami a rendelkezésére áll. Azt látják azonban, hogy a járványhelyzet ideje
alatt számos család került nehéz helyzetbe, sokan veszítették el a jövedelmüket. Érdekes, hogy bár
az ország egyik leggazdagabbnak tartott önkormányzata a Budavári Önkormányzat, mégis 395
család jelentkezett ebben az időszakban válságkezelő alapjövedelemért, mert egyik pillanatról a
másikra elveszítették a jövedelmüket. Nagyon büszke arra, hogy az önkormányzat ezt be tudta
vezetni, és emellett számos másik szociális támogatást is nyújtott. A Szociális Kártya útján
nyújtott támogatást a másfélszeresére emelték, illetve az eseti települési támogatás, valamint a
krízistámogatás összegét is megemelték. Nagyon sok embemem tudtak ebben az időszakban
segítséget nyújtani. Sok család, akik ellehetetlenültek a járványhelyzet miatt — különösen az
idegenforgalmi és vendéglátási szektorban dolgozók — annak köszönhetik, hogy nem kerültek
utcára, nem kellett nyomorogniuk ebben az időszakban, hogy az I. kerületi önkormányzat
segítséget nyújtott. Abban az időszakban, amikor a munkaügyi központok gyakorlatilag nem
működtek, amikor a munkanélküli támogatásokat az emberek nem kapták meg az emberek.
Véleménye szerint büszkék lehetnek a közalapítvány járványidőszakban nyújtott teljesítményére,
illetve a Népjóléti Csoport működésére, akik megfeszített munkával tették lehetővé, hogy azok az
emberek, akik bajba kerültek, segítséget kapjanak az önkormányzattól. Ezúton is megköszönte
mindenkinek a munkáját, illetve a képviselő-testület támogatását ahhoz, hogy az I. kerületi
embereket segíthetik.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztői módosító
indítványban foglaltakkal módosított határozati javaslatot.
A képviselő-testület 12 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. Kerület
Népjóléti Közalapítvánnyal az alapítvány 2020. évi tevékenységének támogatása érdekében
támogatási szerződést köt a határozat mellékletében foglalt tartalommal. Felhatalmazza a
polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
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15. Közalapítványokat érintő módosítások elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, a Népjóléti, Oktatási,
Kulturális és Sport Bizottság és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Az előterjesztés az önkormányzat által alapított Budapest I. kerületi Közbiztonsági
Közalapítvány, Márai Sándor Közalapítvány, valamint Budai Vároltalmazó Közalapítvány
szervezeti megújítása és az alapító okiratok hatályos jogszabályoknak való megfeleltetése
érdekében az abban felsorolt határozati javaslatok elfogadására tesz javaslatot.
A hatályos alapító okiratok az önkormányzat hatáskörébe utalják az alapító okirat módosításának,
a kuratóriumi-, és felügyelőbizottsági tagok visszahívásának és kinevezésének jogát.
A Budai Vároltalmazó Közalapítvány alapító okiratában Varga Dániel képviselő észrevételei
alapján pontosítások kerültek átvezetésre, mely indítványt a képviselők előzetesen megkapták.
Továbbá megküldésre került a testület részére az új kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagokra
vonatkozó javaslat a három közalapítvány vonatkozásában.
Javasolta, hogy közalapítványonként egy szavazás történjen. Kérdés, hozzászólás nem lévén
szavazásra tette fel a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítványra vonatkozó határozati
javaslatot a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, az új kuratóriumi és
felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, valamint az alapító okirat módosításáról.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2020. fVII. 16.í önkormányzati határozata
a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak,
felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak visszahívásáról, kuratóriumi elnökének és
tagjainak, felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak kinevezéséről, valamint alapító
okirata módosításainak és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata elfogadásáról
1. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai ncmnal a Kuratórium elnökét, dr.
Cserháti László Gábort (lakcíme:
.) tisztségéből
visszahívja, önálló képviseleti joga visszavonásával egyidejűleg.
2. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Hergár Jenő (lakcíme:
.), Szelényi András (lakcíme:
'
.),
Kuruczné Lovas Júlia (lakcíme:
.), dr. Lábody Imre
(lakcíme: .
.), kuratóriumi tagokat tisztségükből visszahívja.
3. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a felügyelőbizottság elnökét.
Majoros Sándort (lakcíme:
_
.) tisztségéből visszahívja.
4. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal AUiquander Komád
(lakcíme:
x
.) Maczó Illés (lakcíme:
I, és Kivágó Péter (lakcíme: '
x
.)
felügyeiöbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja.
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5. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Sziklai Attilát (lakcím:
.) a kuratórium elnökének 5 éves határozott
iuotartamra kmevezi, önálló képviseleti joggal.
6. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Angyal Károlyt (lakcím:
) a kuratórium tagjának 5 éves határozott időtartamra
kinevezi.
7. Budavári Önk^*^>ánvzat Képviselő-testülete a mai nappal Németh Andrást
(lakcím:
) a kuratórium tagjának 5 éves határozott
időtartamra kinevezi.
8. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Pető Dórát (lakcím:
) a felügyelőbizottság elnökének 5 éves határozott időtartamra
kinevezi.
9. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Ádámosi - Sípos
Szilárdot (lakcím:
.) a felügyelőbizottság
tagjának 5 éves határozott időtartamra kinevezi.
10. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Horváth Klára
Orsolyát (lakcím:
.) a felügyelőbizottság tagjának 5
éves határozott időtartamra Kinevezi.
11. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerületi Közbiztonsági
Közalapítvány alapító okiratának valamennyi módosítását, így az Alapítvány módosított és
egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja az előterjesztésben szereplő tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert az alapítvány alapító okirata valamennyi elfogadott
módosításának és az elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint az
alapítvány változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló dokumentumok aláírására.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a Márai Sándor Közalapítványra
vonatkozó határozati javaslatot a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok visszahívásáról, az új
kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, valamint az alapító okirat
módosításáról.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2020. (VII. 16.) önkormányzati határozata
a Márai Sándor Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak, felügyelőbizottsági
elnökének és tagjainak visszahívásáról, kuratóriumi elnökének és tagjainak,
felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak kinevezéséről, valamint alapító okirata
módosításainak és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata elfogadásáról
1. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a Kuratórium elnökét, dr.
Szakály Sándort (
.
.) tisztségéből visszahívja, önálló
képviseleti joga visszavonásával egyidejűleg.
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2. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal dr. Bakó Károlyné (
.
.), Kelemen László (1
'
), Szalóky
Károly (
.), Sediánszky János (
,
), Baranyi László Elemér (
'
), Hergár Jenőné
Stróbl Krisztina (
) kuratóriumi tagokat tisztségükből
visszahívja.
3. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a felügyelőbizottság elnökét,
Legény Kingát (lakcíme:
) tisztségéből visszahívja.
4. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Perjés Yvett (lakcíme:
), dr. Gáspár J. Zoltán (lakcíme:
.) és Bábszld Lászlóné (lakcíme:
felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja.

)

5. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Saly Noémit (lakcím:
.) a kuratórium elnökének 5 éves határozott
időtartamra kinevezi, önálló képviseleti joggal.
6. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Somogyi Mátét (lakcím:
) a kuratórium tagjának 5 éves határozott
időtartamra kinevezi.
7. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Horváth Orsolyát
(lakcím:
.) a kuratórium tagjának 5 éves
határozott időtartamra kinevezi.
8. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Sziklai Attilát (lakcím:
.) a felügyelőbizottság elnökének 5 éves határozott
időtartamra kinevezi.
9. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Szőllőssy Dánielt
(lakcím:
) a felügyelőbizottság tagjának 5
éves határozott időtartamra kinevezi.
10. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Legény Kingát (lakcím:
) a felügyelőbizottság tagjának 5 éves határozott időtartamra
kinevezi.
11. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Márai Sándor Közalapítvány alapító
okiratának valamennyi módosítását, így az Alapítvány módosított és egységes szerkezetű
alapító okiratát elfogadja az előterjesztésben szereplő tartalommal. Felhatalmazza a
polgármestert az alapítvány alapító okirata valamennyi elfogadott módosításának és az
elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint az alapítvány
változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló dokumentumok aláírására.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel a Budai Vároltalmazó
Közalapítványra vonatkozó határozati javaslatot a kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok
visszahívásáról, az új kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról, valamint az
alapító okirat módosításáról az ismertetett módosítással együtt.

22

A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
71/2020. rvil. 16.) önkormányzati határozata
a Budai Vároltalmazó Közalapítvány kuratóriumi elnökének és tagjainak,
felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak visszahívásáról, kuratóriumi elnökének és
tagjainak, felügyelőbizottsági elnökének és tagjainak kinevezéséről, közhasznú jogállásúvá
minősítéséről, valamint alapító okirata módosításainak és az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirata elfogadásáról
1. Budavári Önkormányzat Képviselő testületé a mai nappal a Kuratórium elnökét,
Schulek János Frigyest (lakcíme:
^
..
.) tisztségéből
visszahívja, önálló képviseleti joga visszavonásával egyidejűleg.
2. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Pálfly László (lakcíme:
.), Baliga Kornél (lakcíme:
.), Sebestyén
József (lakcíme:
), dr. Müller Ferenc (lakcíme:
), dr. Janotti Judit (lakcíme:
.), Szepesfalvyné Bodócsi Eszter (lakcíme:
.) kuratóriumi
tagokat tisztségükből visszahívja.
3. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal a felügyelőbizottság elnökét,
Dr. Cserháti Gábor Lászlónét (lakcíme:
) tisztségéből
visszahívja.
4. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Csapodi Kristóf (lakcíme:
) és Holvay Péter (lakcíme:
.) felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja.
5. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Juhász Szabolcs Áront
(lakcím:
) a kuratórium elnökének 5 éves
határozott időtartamra kinevezi, önálló képviseleti joggal.
6. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Dr. Szántó Andrást
(lakcím:
.) a kuratórium tagjának 5 éves határozott
időtartamra kinevezi.
7. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal dr. Janotti Juditot
(lakcím:
) a kuratórium tagjának 5 éves
határozott időtartamra kinevezi.
8. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Dr. Szabó Dóra
Bettinát (lakcím:
) a felügyelőbizottság elnökének 5
éves határozott időtartamra kinevezi.

23

9. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Szemző Áront (lakcím:
) a felügyelőbizottság tagjának 5 éves
határozott időtartamra kinevezi.
10. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a mai nappal Nyáry Zsigmondot
(lakcím:
.) a felügyelőbizottság tagjának 5 éves
határozott időtartamra kinevezi.
11. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az Alapítvány 2014.
július 1-jei hatállyal (16.Pk.60961/l 9995/53. sz végzés) közhasznú jogállását elvesztette,
az Alapítvány működése ugyanakkor megfelel az egyesülési jogról, a civilszervezetek
jogállásáról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény rendelkezéseinek. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Alapítvány
közhasznú szervezetté minősítése érdekében szükséges dokumentumokat aláírja.
12. Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budai Vároltalmazó Közalapítvány
alapító okiratának valamennyi módosítását, így az Alapítvány módosított és egységes
szerkezetű alapító okiratát elfogadja a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert az alapítvány alapító okirata valamennyi elfogadott
módosításának és az elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint az
alapítvány változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló dokumentumok aláírására.

16. A Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti
fejlesztési együttműködés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, a Népjóléti, Oktatási,
Sport Bizottság, a Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság és a Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A tankerületi központ vezetőjével az elmúlt időszakban számos egyeztetést folytattak annak
érdekében, hogy a kerületekben lévő általános és középiskolák szakmai és infrastrukturális
fejlesztése megvalósulhasson. Az önkormányzat számára kiemelkedő jelentőséggel bír az, hogy az
itt élő gyermekek iskolai tanulási környezete megfelelő színvonalon működjön, továbbá érdekünk
az is, hogy a pedagógiai munkát segítő szakember-állomány megfelelő számban álljon
rendelkezésre. Ennek érdekében javasolta, hogy a tankerület számára az előterjesztésben szereplő
módon támogatást biztosítsanak — részben a kerületi iskolák fejlesztésére, részben az oktatást
segítő szakemberek felvételére, akik a gyermekeik számára tudnak többlet szolgáltatásokat
biztosítani.
Timár Gyula, képviselő: a Közép-Budai Tankerületi Központ jelezte az önkormányzat felé,
hogy nem rendelkezik elegendő pedagógus, pszichológus, gyógypedagógus szakemberrel, illetve
nem rendelkezik elég forrással az intézmények felújítására. Az önkormányzat elhatározta, hogy
segítséget nyújt a tankerületnek, mely támogatandó. Az előterjesztésben ugyanakkor a felújítás
vonatkozásában becsült összegek vannak felsorolva, amelynek mértéke 307 855 436 Ft. Ennek a
66%-os mértékű támogatása az előterjesztő szerint 235 millió Ft. Saját számítása szerint 203
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millió Ft-ot tesz ki. A határozati javaslatok szerint a képviselő-testület elkülönít erre a célra 235
millió Ft-ot, majd ezt követően felkéri a Tankerületi Központot, hogy nyújtson be igényt erre az
összegre, így a szeptemberi ülésen a szerződés megkötésre kerülhet.
Egyéb aggályai is vannak; a felújításra vonatkozó felsorolásban vannak nagyobb összegű tételek,
melyek közbeszerzési kötelezettség alá esnek. Ha szeptember végén elkezdődik a közbeszerzési
eljárás, akkor nem tudja, hogy abban a tanévben, fűtési időszakban hogyan fog megtörténni egy
teljes kazáncsere és gépészeti csere. Ezt a részét komolytalannak érzi, és ilyen formában nem
tudja támogatni. Egyebekben javasolja, hogy támogassák a központot.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: valóban nem 235 millió Ft a 66%, a 30 millió Ft az
említett személyi állomány bővítésére fordítandó. A közbeszerzési eljárásokat a Közép-Budai
Tankerületi Központnak kell lefolytatni, az ő beszerzésük. Az önkormányzat támogatást nyújt
ezekhez olyan módon, hogy amire a tankerület 1 Ft-ot ráköt, mellé az önkormányzat 2 Ft-ot ad
támogatásként. Véleménye szerint ez egy nagyon jó irány lehet, és bízik benne, hogy ha a
Tankerületi Központ felmérése szerint ezekre a munkákra van szükség, akkor valóban ezekre
fogja lefolytatni a közbeszerzést. Az összegek azt mutatják, hogy egyes munkálatokra már van
konkrét ajánlatuk és előrehaladott folyamatoknál tartanak. Bízik benne, hogy a téli időszakra a
fűtéskorszerűsítés el fog készülni.
Timár Gyula, képviselő: ha a közbeszerzések már megtörténtek, akkor azokat csak úgy
indíthatták el, ha a forrás rendelkezésre áll.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a tankerületnek nyilvánvalóan van forrása az
intézmények infrastrukturális fejlesztésére, korszerűsítésére. A megállapodás arról szól, hogy a
tankerület forrásait kiegészítsék az önkormányzat forrásaival, így több iskolába és magasabb
fejlesztést tudnak nyújtani. Véleménye szerint a kerületi önkormányzat, mint számos jó
helyzetben lévő önkormányzat folyamatosan átvállal az államtól feladatokat, pl. támogatják a
rendőrséget, tűzoltóságot, mert azt látják, ami állami kezelésben van, azzal sokkal kevésbé
törődnek, mint ami önkormányzati kezelésben van. Kiemelkedő önkormányzati feladat az, hogy a
gyermekeik magas minőségű oktatási környezetben tanulhassanak, és kifejezetten színvonalas
oktatást kaphassanak. Azt szeretné, hogy a közoktatásban részt vevő kerületi gyermekek ne
legyenek szegregáltak az egyházi és alapítványi oktatáshoz képest. A Közép-Budai Tankerületi
Központ forrásait úgy tudják a legjobban kiegészíteni, hogy azt mondják, amit az állam beletesz
az I. kerületi iskolák felfejlesztésébe, ahhoz képest a kerület kétszer annyit ad hozzá, mert a
kerületi gyermekek járnak az iskolákba, és a kerületi családokért az önkormányzat a felelős.
Két független államháztartási szervezet közötti pénzátadásról van szó. Hogy a tankerület melyik
felújtásban milyen szinten előrehaladott előkészítési állapotban van, ahhoz az önkormányzatnak
nem kell, hogy közvedenül köze legyen. Ahhoz van közük, hogy segítsék őket abban, hogy ezek a
munkák minél hamarabb elkészüljenek, melyhez kéri a képviselő-testület támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
72/2020. fVII. 16.1 önkormányzati határozata
a 2020. évi Budavári Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti
fejlesztési együttműködéshez szükséges átcsoportosításról, valamint a 2020. évi Budavári
Önkormányzat és a Közép-Budai Tankerületi Központ közötti fejlesztési
együttműködésről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
2020. évben a Közép-Budai Tankerületi Központ részére a 2020/2021-es tanévben
felhasználható, 235 000 000 forint, azaz Kettőszázharmincötmillió forint vissza nem
térítendő támogatást kíván biztosítani.
2. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2020. évi költségvetéséről szóló
1 /2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet alapján erre a célra átcsoportosít a
„Céltartalékok” előirányzat „Támogatások” címre 235 000 000 forintot, azaz
Kettőszázharmincötmillió forintot a „Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása”
előirányzat terhére.
3. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a Közép
Budai Tankerületi Központot, hogy 2020. augusztus 31. napjáig nyújtsa be részletes
támogatási kérelmét.
4. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Közép-Budai Tankerületi Központ részletes
támogatási kérelmében meghatározott felhasználási célra, a Közép-Budai Tankerületi
Központ által meghatározott bontás szerinti beruházások és személyi kiadások
finanszírozására vonatkozó, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek
megfelelő támogatási szerződés megkötését a következő ülésén megtárgyalja.
Határidő: 3-4. pont vonatkozásában 2020. szeptember 30.
Felelős: Váradiné Naszály! Márta polgármester

17. Az ÚRI HOTEL 39 Kft. névhasználati kérelme
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.
Az ÚRI HOTEL 39 Kft. a tulajdonában lévő Úri utca 39. szám alatti ingadanában szállodát kíván
üzemeltetni „Buda Casde Hotel” elnevezéssel. A szálláshely elnevezésében a „Buda Casde” név
használata képviselő-testületi jóváhagyáshoz kötött a névhasználatról szóló önkormányzati
rendelet alapján.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.

26

A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
73/2020. rVII. 16.1 önkormányzati határozata
ÚRI HOTEL 39 Kft. névhasználatával kapcsolatosan
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
engedélyezi az ÚRI HOTEL 39 Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/a.,
cégjegyzékszáma: 01-09-286633) részére, hogy a 6653 helyrajzi szám alatt felvett,
természetben 1014 Budapest, Úri utca 39. szám alatti ingatlanon a szálloda (és abban a
vendéglátó üzlet) üzemeltetése során a „Buda Casde” elnevezést márkanévként használja.
Az engedély határozatlan időtartamra kerül megadásra, addig használhatja az ÚRI
HOTEL 39 Kft., amíg a szállodát üzemelteti, az engedélyt másra nem ruházhatja át.

18. A Bastion Residence Kft. tulajdonában álló 14254 hrsz-ú földrészleten
kialakított közhasználatra átadott lépcsősor Reimholz lépcsőnek történő
elnevezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság és a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot.
Az épületegyüttest Reimholz Péter, a kerület lakója, ismert építész tervezte. Az ott élők azzal a
kérelemmel fordultak az önkormányzathoz, hogy a két épületszámy közötti, közhasználatra
átadott, de magántulajdonban lévő lépcsőt elnevezhessék Reimholz lépcsőnek.
Szép kezdeményezés, ezért támogatandónak tartja.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
74/2020. fVII. 16.) önkormányzati határozata
a Bastion Residence Kft. tulajdonában álló 14254 helyrajzi számú ingatlanon kialakított,
közhasználatra átadott lépcsősor Reimholz lépcsőnek történő elnevezéséről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
támogatja a Bastion Residence Kft. tulajdonában álló 14254 helyrajzi számú ingatlanon
kialakított, közhasználatra átadott lépcsősor „Reimholz lépcső” elnevezését.2
2. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kezdeményezést az Mötv.
23. § (4) bekezdés 6. pontja értelmében, valamint a közterület- és városrésznevek
megállapításáról, azok jelöléséről, valamint a házszám-megállapítás szabályairól szóló
Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 94/2012. (XII. 27.) önkormányzati
rendelet 6. § (3) bekezdés alapján a főpolgármester részére megküldje, aki azt Budapest
Főváros Önkormányzata Közgyűlése elé terjeszti.
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19. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2019. évi
beszámolójának megtárgyalása és elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

szakmai

és

pénzügyi

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvényben foglaltak alapján a fővárosi kerületi
önkormányzatnak biztosítani kell többek között az étkeztetést, házi segítségnyújtást, idősek
nappali ellátását, hajléktalan személyek átmeneti szállását. Az önkormányzat a hajléktalan ellátást
érintő, törvényben előírt feladatait a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 2003 óta fennálló ellátási
és együttműködési szerződésben foglaltak szerint látja el, valamint a szenvedélybetegek részére
nyújtott közösségi ellátást biztosító feladatait a 2005 óta fennálló ellátási szerződésben foglaltak
szerint biztosítja. Az ellátási és együttműködési szerződés értelmében a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat köteles az önkormányzat részére évente beszámolót készíteni.
Köszöntötte Molnár Tamás regionális ügyvezető urat.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2020. ÍVII. 16.1 önkormányzati határozata
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának
elfogadásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Budapest I. kerületében végzett tevékenységéről szóló, az előterjesztés
mellékletét képező 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadja.

20. A Táncsics Mihály utca 16. 1. emelet 4. szám alatti önkormányzati
tulajdonú lakás engedély nélküli bővítése következtében fennálló állapot
rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a bérlő határozatlan időre szóló bérleti szerződés
alapján bérli a Táncsics Mihály utcai, 100 m2 alapterületű, 2 szobás, összkomfortos
önkormányzati tulajdonú lakást. 2015-ben a bérlő építési engedélyt kért a lakás bővítésére a
Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztályától, így a lakás alapterülete természetben 121 m2—re változott. A bérlő a hivatal felhívása
ellenére nem kötött előzetesen megállapodást az önkormányzattal a munkálatok elvégzésének
engedélyezése és annak feltételei tárgyában. A megállapodás elmaradásának következtében a
bérleti szerződés megnövekedett alapterületnek megfelelő módosítására sem került így sor.
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A bérlő kéri a szerződés módosítását. A megnövekedett alapterület következtében a bérleti jog
vagyoni értéke is növekedett, ezért javasolta, hogy az önkormányzat a bérleti szerződés
módosításához azzal a feltétellel járuljon hozzá, hogy a bérlő a lakás bővítés előtti alapterülete
szerinti és a megnövekedett alapterület után fennálló piaci forgalmi értéke különbözetének az
50%-át az önkormányzat felé pénzbeli térítés útján fizesse meg.
A jogellenes állapot a végleges használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjától áll
fenn. Az önkormányzat a bővítmény alapterülete után járó bérleti díj bevételhez 2017. október
27-től nem jutott hozzá, ezért javasolta ettől az időponttól a bérleti szerződés módosításáig —
amely várhatóan 2020. július hónap — terjedő időszakra vonatkozó bérleti díj megfizetését is
előírni a bérlő részére.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
76/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
Táncsics Mihály utca 16. 1. emelet 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás engedély
nélküli bővítése következtében fennálló állapot rendezéséről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy B
L
bérlő 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 16. 1. emelet 4. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó bérleti szerződésének módosításához azzal a
feltétellel járul hozzá, hogy a bérlő a lakás bővítés előtti alapterülete szerinti és a
megnövekedett alapterület után fennálló piaci forgalmi értéke különbözetének az 50 %-át
az Önkormányzat felé pénzbeli térítés útján megfizeti. Az értékkülönbözet összegét
független forgalmi értékbecslő szakvéleménye alapján kell meghatározni.
A pénzbeli térítésre vonatkozó megállapodásnak (a továbbiakban: megállapodás)
tartalmaznia kell, hogy a bérlő a végleges használatbavételi engedély jogerőre
emelkedésének napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra a bővítmény
alapterülete után járó költségelvű bérleti díjat, összesen 286 790 Ft-ot köteles megfizetni.
A megállapodást az értékbecslő szakvéleménye alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.
Határidő: értékbecslés elkészítésére 2020. augusztus 15.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

.

r

21. A Budapest I. kerület, Úri utca 36. földszint 5. szám alatti önkormányzati
tulajdonú lakásra vonatkozó bérleti jogviszony rendezése
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 előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A bérlő 1994 óta bérelte az önkormányzat tulajdonában álló lakást, de tartozása halmozódott fel.
Most egy részletfizetési megállapodás keretében rendezheti fennálló tartozását.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatot.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi hatátozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
77/2020. mi. 16.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület, Úri utca 36. földszint 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra
vonatkozó bérleti jogviszony rendezéséről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul K
Gy
Budapest I. kerület, Úri utca 36. földszint 5. szám alatti lakásra vonatkozó
bérleti jogviszonyának rendezéséhez 1 évre szóló bérleti szerződés megkötésével és a
2020. június 30-ig fennálló 1 720 763 Ft (1 708 770 Ft tőketartozás és 11 993 Ft késedelmi
kamat) tartozásának 36 havi részletben történő megfizetéséhez és felkéri a Polgármestert
az előterjesztés mellékletében foglalt bérbeadói hozzájárulás aláírására.
Határidő: kiértesítésre a határozat hitelesítését követő 5 napon belül
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

22. A közterületi térfelügyeleti rendszer bővítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot Varga Dániel képviselő módosító
indítványával kiegészítve, mely egy 22. kamera elhelyezésére tett javaslatot a Szalag utca és
Szőnyeg utca kereszteződéséhez. A módosító indítványt a képviselők megkapták. A javaslatot
előterjesztőként befogadja.
A kerületi lakosoktól az elmúlt időszakban növekvő számban érkezett bejelentés a szelektív
hulladékgyűjtő szigetek körüli közterületek rendezeden, szemetes állapota miatt, mely a
rendszeres takarítás ellenére sem javul. Nagy előrelépést jelentene a kiemelten problémás szelektív
hulladékgyűjtő szigetek mellé térfigyelő kamerák telepítése, és a fejlesztésnek prevenciós hatása
van, továbbá a hulladékot elhelyező személyek elleni szabálysértési, illetve közigazgatási eljárásban
a kamera által rögzített felvételek bizonyítékként felhasználhatók.
A BRFK I. kerületi Rendőrkapitányságának vezetője az idei évben is javaslatot tett térfigyelő
kamerák telepítésére új helyszíneken. Az általa preferált helyeken történő kamera telepítés
elsődleges céljaként a bűnmegelőzést, valamint a közbiztonság javítását jelölte meg.
Továbbá indokolt a Hunyadi János út sorompó előtti szakaszának megfigyelésére egy külön
térfigyelő kamera felállítása, amely a turistákat szállító buszok közlekedésével és parkolásával
kialakult feszültséget keltő helyzetek megelőzését segítheti elő.
Jelezte, hogy térfigyelő kamerákra a költségvetésben 17 millió Ft előirányzat volt. Az előterjesztés
eredeti szövege a rendőrkapitánysággal, illetve a közterület-felügyelettel történt előzetes szakmai
egyeztetések alapján került kialakításra. Ha ezt a javaslatot elfogadják, közbeszerzési eljárás
következik, melyben kapnak egy végleges árat a 22 kamera elhelyezésére. Véleménye szerint
szakmailag úgy korrekt, ha a közbeszerzési eljárás során a 17 millió Ft keretösszeget jelentősen
túllépik, akkor egy szakmai prioritási sorrend alapján fogják eldönteni, mely kamerák kerüljenek
felszerelésre.
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Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: Varga Dániel képviselő úr nagyon helyesen mindig
igyekszik a saját választókörzete igényeit figyelni. A kerületi térfigyelő kamera rendszer azonban
nem egyéni választókerületi kérdés, hanem összkerületi szinten figyelendő ügy. A kerületi
közterület-felügyelettől, illetve a rendőrkapitányságtól is kaptak egy-egy listát szakmai indokokkal
alátámasztva arról, hogy miért és hová szeretnének kamerát. Ebből adódóan úgy véli, hogy Varga
képviselő úr módosító javaslata, bár a jó szándék vezérli, részéről nem támogatható. Javasolta,
hogy képviselő úr a szeptemberi ülésre adjon be egy költségvetési módosító javaslatot, annak
érdekében, hogy még több kamerával szereljék fel a kerületet. Ezt jómaga is támogatná. Jelen
esetben azonban a rendőrség igényeit kell, hogy kielégítsék.
Varga Dániel, képviselő: valóban a vízivárosiak igényeit igyekszik kielégíteni, hiszen erre kapott
felhatalmazást. Ha megfigyelik a kerületi térfigyelő kamera rendszert, azt tapasztalhatják, hogy a
Vízivárosban fájóan kevés, a felső-vízivárosi régióban egészen pontosan nulla darab kamera van,
ahol számos közintézmény található, az utcák szűkek. A vízivárosi lakók ezzel a kéréssel fordultak
hozzá. Úgy gondolja, hogy a Szőnyeg utca és Szalag utca kereszteződésében a kamera elhelyezése
indokolt, mert az ott történő számos kisebb szabálysértést meg lehetne előzni vele. A kamera
rálátna a kritikus Ponty utca - Szalag utca kereszteződésre, a Hunyadi út — Szalag utca
kereszteződésére és belátna a szűk Szőnyeg utcába is, ahol rendszeresen végighúzzák az autókat.
Kéri ezért a képviselő-testületet, hogy támogassa a módosító javaslatát. Hozzátette, amennyiben
kiderül, hogy egy kamera mennyié fog kerülni, az egyéni képviselői keretéből hajlandó áldozni a
célra.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: Varga Dániel képviselő úr nagyon szerencsés
helyezben van, és a Víziváros lakói is, mert ott annyira jó a közbiztonság, hogy ott a kerületi
rendőrség szerint nem indokolt a bővítés.
Marschall Máté, képviselő: mindenképpen támogatja a javaslatot, amíg nem rendeződik a
tükör, illetve az elsőbbségadás tábla kérdése a Ponty utca - Szalag utca sarkánál. Időszerű lenne,
hogy oda felszerelésre kerüljön egy kamera.
Varga Dániel, képviselő: jegyző úr és a hivatal illetékes munkatársai arról tájékoztatták, hogy a
Marschall képviselő úr által említett kérdés az ősz folyamán rendeződhet, de ennek ellenére
indokoltnak látja a kamera kihelyezését, mert számos egyéb ok is indolja. Egyrészt az
elsőbbségadás tábla kihelyezése megváltoztatja a forgalmi rendet, amit az autósoknak is meg kell
szokni, akik ha nem járnak el kellő figyelemmel, az okozhat némi fennakadást.
Alpolgármester úr hozzászólására reagálva elmondta, örül, hogy a rendőrség úgy ítélte meg, a
Vízivárosban jó a közbiztonság, de a körzet képviselőjeként úgy véli, a lakosság
biztonságérzetéért ki kell állnia, és ilyen igény esetén mindent meg kell azért tennie, hogy ez a
megfelelő helyzet a későbbiekben is így maradjon.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot a fent ismertetett módosítással.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
78/2020. mi. lóri önkormányzati határozata
a közterületi térfelügyeleti rendszer bővítéséről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja — a 2020.
évben erre a célra biztosított költségvetési előirányzat erejéig — a térfelügyeleti rendszer 22
kamerával történő bővítését az alábbi helyszíneken:
1. Somlói út 51-nél
2. Kosciuszko Tádé utca — a CBA mellett
3. Sánc utca — Mihály utca kereszteződés
4. Krisztina körút — Mikó kereszteződés
5. Győri utca — Kiss János altábornagy utcával szemben
6. Krisztina körút — Attila utca között (Az Attila út 31 ingadannal szemben)
7. Mészáros utca — Zsolt utca kereszteződés
8. Clark Adám téri parkoló (a kockaparkoló)
9. Gellérthegy utca - Orvos lépcső mellett
10. Naphegy tér
11. Lánchíd utcai parkoló a Clark Adám tér mellett
12. Hattyú u.- Batthyány u. kereszteződés
13. Zsolt u. 1-3.
14. Kuny Domonkos u. 17. szám elé
15. Aladár u. 15-nél
16. Hegyalja út és Harkály u. kereszteződése
17. Hegyalja út és Szirtes u. kereszteződése
18. Számadó u. 5. szám előtti villanyoszlopra
19. Számadó utca 17 szám alatt található lakóház tetejére
20. Úri utca 40 és 66 közötti szakasz lefedésére
21. Hunyadi János út sorompó előtti szakasza
22. Szalag utca és Szőnyeg utca kereszteződése

23. Beszámoló a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi
költségvetésének végrehajtásáról és vagyonának alakulásáról, valamint Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 18/2018.
(XII.13.) önkormányzati rendelet 5. módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: valamennyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatokat.
A bizottsági ülések tapasztalatai alapján felhívta a figyelmet arra, hogy a 2019. évi költségvetési
rendelet utolsó módosításával az utolsó módosítás óta eltelt időszakban bekövetkezett változások
átvezetése történik meg, a 2019. évi zárszámadási rendelet pedig a teljes 2019. évről szóló
beszámolót jelenti.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: egy olyan zárszámadást kell most jóváhagyniuk,
amelyben 500 millió Ft köddé válását is el kell fogadniuk. Ez úgy történhetett meg, hogy 2014-
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ben lekötött az önkormányzat fél milliárd forintot a kerület vagyonából egy kamu bankban, amely
banknak a vezetőségét az előző hónap során őrizetbe vették. Egy olyan bankról beszélhetnek,
amelyet az előző testület egy versenyképes, megbízható pénzintézetnek tartott. A probléma másik
része, hogy ez az összeg hat év alatt nem került kivezetésre annak ellenére, hogy a bank 2014-ben
csődbe ment. Nem lett leírva, mint veszteség, ezért rájuk hárul az a nem túl kényelmes feladat,
hogy a számviteli törvényt betartva kvázi leírják azt az 500 millió Ft-os hiányt, amit — számára
érthetetlen módon — az elmúlt hat évben nem tettek meg. Tudomása szerint jelenleg ez az összeg
pénzeszközként szerepel, amely véleménye szerint elég eufemisztikus megfogalmazása a
valóságnak.
Tímár Gyula, képviselő: az önkormányzati gazdálkodás két legfontosabb dokumentuma az éves
költségvetési rendelet és a zárszámadási rendelet. Az első a célokat és a megvalósítás módjait
határozza meg, a második pedig a tényleges adatokból összegzi az eredményeket. A 2019. év
lezárása után elmondhatják, hogy gazdálkodás szempontjából eredményes évet hagyott maga
mögött az önkormányzat. A kötelező és önként vállalt feladatait teljesítette, az intézmények
folyamatosan tudtak működni, megfelelő összeget biztosított bemházásokra, felújításokra, illetve
szociális juttatásokra. Emellett év közben szinte folyamatosan magas színvonalú kulturális
eseményeket szervezett, illetve támogatott. A zárszámadási rendelet konkrétan bemutatja, hogy
milyen állapotú az önkormányzat gazdálkodása és minden évben ehhez lehet majd viszonyítani.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatokat, külön-külön.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2019.
évi költségvetéséről szóló 18/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 12/2020. (VII. 16.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 13/2020. (VII. 17.)
önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

24. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (11.28.) önkormányzati rendelet 1. módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: azért módosítják az év közepén először a rendeletet,
mert a februári elfogadást követően márciusban alakult ki a járványhelyzet, azóta pedig csak egy
testületi ülést tartottak. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a rendeletalkotási javaslatot. Az előterjesztéshez négy előterjesztői módosító indítványt
terjesztett be, melyből hármat a képviselők előzetesen írásban megkaptak. Meghibásodás okán
szükségessé vált a Sport- és Szabadidőközpont két klímaberendezésének cseréje. A beruházási
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céltartalékok között 8 millió forint előirányzat szerepel a közösségi kertek előkészítésére és
kivitelezésére, melyet a februári testületi ülésen már elfogadták, most a rendelet pontosítása
történik meg. Továbbá megemelésre kerülne a képviselői irodák céltartaléka, illetve a civil és az
egyházi pályázati keretek módosításra kerülnének, valamint javasolja a polgármesteri keret 30
millió Ft-os összegének 10 millió Ft-ra történő csökkentését.
Tímár Gyula, képviselő: elmondta, általában minden bizottsági ülésen részt vesz, hátha hall
olyan új szempontot, mellyel az előterjesztést megvizsgálhatja. A költségvetés kapcsán egyeden
kérdést hallott; a polgármester 30 millió Ft összegű keretének a biztosításával kapcsolatban.
Áttekintette a módosító rendeletet és a költségvetési rendelet, és a kettőt nem tudja egymás mellé
illeszteni, ezért jegyző úr segítségét kéri. A tervezetben az szerepel, hogy a „2. § (1) — (4)
bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:”, majd felsorolásra kerülnek a számadatok.
Az eredeti rendeletben a 2. § a címrendről szól. Kérdése, hogy a címrendet akarják-e ezekkel a
számokkal módosítani vagy sem.
Továbbá ez a szerkezetű rendelet az előterjesztési rendelet volt, melyen módosított a képviselő
testület. Kérdése, hogy miért nem az a hivatalos rendelet.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: kérte, hogy segítsék azzal a munkáját, hogy előzetesen jelzik
számára a hasonló kérdéseket, hogy fel tudjon készülni, mert nehéz három rendeletet azonnal
összenézni.
Jelezte, elírás történt, a 2. § helyett 3. §-t kell a rendeletben szerepeltetni, a 2-es számot tehát 3asra kell cserélni. Kérte polgármester asszonyt, hogy ennek megfelelően módosítsa a rendelet
tervezet szövegét. Megköszönte az észrevételt.
Tímár Gyula, képviselő: jelezte, kevés a 3. § módosítása, mert a rendelet 4. §-ában is
szerepelnek számok. Továbbá nem említette, de — és ez nyilvánvalóan elírás -, hogy a rendelet
tervezetben 2019. évi dátum szerepel.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megköszönte képviselő úr pontosító javaslatait. Azt
gondolja, a bizottsági ülések arra valók, hogy az ilyen jellegű javaslatokat benyújtsák a képviselők,
de ezt természetesen a képviselő-testületi ülésen is megtehetik. A szervezeti és működési
szabályzatuk szerint egyébként írásban fogadják a módosító indítványokat. Jelezte, hogy a 2019.
évet javítani fogják 2020-ra. A javaslatot előterjesztőként befogadja.
Tímár Gyula, képviselő: nem benyújtásról van szó. Ma kezdett a témával foglalkozni, és
megakadt. Véleménye szerint ezt a szavazás előtt pontosítani kell.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: azon tudnak pontosítani, amit pontosan értenek. Egy
száz oldalas előterjesztésről van szó, ezért ilyen módon nem érti, hogy mi a pontos javaslat.
Akkor tud valamit befogadni, ha írásban megkapja és össze tudja hasonlítani az eredeti javaslattal.
Örömmel várja a következő ülésre a pontosítást. A képviselő-testület tagjai múlt hét csütörtökön
kapták meg az előterjesztéseket, ezért sajnálja, hogy csak ma sikerült foglalkozni vele.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: fenntartja, hogy elírás a 2. §.
Megköszönte az észrevételeket, amiket kellő időben megtett képviselő úr; hasonló segítséget
igyekszik a hivatal adni a munkájukhoz.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel az rendeletalkotási javaslatot az előterjesztői módosítási javaslatokkal együtt.
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen, 1 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (11.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 14/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

25. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Kovács László György képviselő
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot. Az előterjesztéshez
Tímár Gyula képviselő módosító indítványt nyújtott be. Az indítványt a képviselők előzetesen
megkapták. Megadta a szót az előterjesztőnek, Kovács László György képviselőnek.
Kovács László György, képviselő: az előterjesztés szándéka, hogy a képviselőknek alaposabb
felkészülésre legyen lehetősége — főleg hosszabb anyagok esetében. Tímár képviselő úr módosító
indítványa arra vonatkozik, hogy a kiküldési határidőbe óra szerinti időpont is kerüljön
megjelenítésre, amit eredetileg csak napokban jeleztek. Jómaga ezt el tudja fogadni, de kérte
jegyző úr véleményét.
dr. Tarjányi Tamás, jegyző: a tegnapi bizottsági ülésen Tímár képviselő úr benyújtott egy
SZMSZ-t sértő módosító indítványt, amire jómaga segítő szándékkal igyekezett megtalálni a
megoldást, hogy képviselő úr javaslata a testület elé, illetve elfogadásra kerülhessen. Erre célzott a
korábbiakban, amikor azt mondta, hogy hasonló segítséget vár el a jegyző is.
Az előterjesztés kizárólag az előterjesztő által módosításható, mert képviselő úr a módosítót késve
nyújtotta be. A hivatal részéről elfogadható a módosító javaslat, így ha az előterjesztő nem
kifogásolja, akkor befogadható. Az, hogy a határidő 16 órakor jár le, a köztiszviselők számára
kedvezőbb is lehet, így fogják a munkát tervezni, valamint a képviselőknek több mint két hete
lesz és remélhetőleg kellő időben tudják majd jelezni az előterjesztésekkel kapcsolatos
észrevételeket, hogy ezzel megkönnyítsék a hivatal munkáját.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: megkérdezte, hogy az előterjesztő befogadja-e Tímár
képviselő úr módosító javaslatát.
Kovács László György, képviselő: befogadja.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
tette fel a képviselői módosító indítványban foglaltakkal módosított rendeletalkotási javaslatot.
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2020. (VII. 31.) önkormányzati
rendeletet.
(A rendelet elfogadott szövege a jegyzőkönyv mellékletében található.)

26. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen felhasználható
eszközök ügye
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester

pirotechnikai

Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: jelezte, az előterjesztés visszavonja, mivel az
okafogyottá vált a kormány bejelentése folytán.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: az előterjesztéshez csatlakozva elmondta, hogy az
önkormányzatnak nem áll szándékában pirotechnikai eszközöket használni, kerületi ünnepségen
tűzijátékozni. Ennek megfelelően szeretnék a következő időszakban szervezni az ünnepségeiket
és engedélyezni mások ünnepségeit is.
Az előterjesztő az előterjesztést visszavonta.

27. A Vérmező területére kötendő használati szerződés ügye
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: a Vérmező élt már szebb napokat; a park
elhanyagolt, éjjel a közvilágítás nem kielégítő, a szubjektív biztonságérzet alacsony, a zöldterületi
munkák alulfinanszírozottak, a parkban életvitelszerűen élnek emberek. Úgy gondolja, hogy
mindnyájuk felelőssége az, hogy a kerület parkjai igényesek, tiszták, rendezettek és végre valóban
a kerületi lakosoké legyenek.
Ennek első lépése az lenne, hogy a Vérmező felett gyakorolt jogokat visszakérjék a Fővárostól. A
Fővárosnak ez csak egy park a sok budapesti zöldterület közül, a kerületieknek viszont egy
találkozási pont, piknikezési lehetőség a családdal, barátokkal, a négylábú barátaik számára pedig
egy hely, ahol kifuthatják magukat úgy, hogy a gazdáknak nem kell azon aggódni, hogy a forgalom
miatt probléma merül fel.
Véleménye szerint a park jelenleg kaotikus állapotban van, felújításra szorul; számtalan benne
rejlő lehetőség kiaknázatlan. A park alkalmas arra, hogy komolyabb változtatások nélkül is ki tudja
termelni a fenntartásához szükséges költségeket. Ennek az első lépése azonban az, hogy a
hasznosítási jogok visszakerüljenek az önkormányzathoz, ezért kérte, hogy támogassák az
előterjesztését.
Tímár Gyula, képviselő: az előterjesztésben szereplő gondolat jó és támogatandó is. Szeremé
azonban, ha részletesebb tájékoztatást kapnának az elképzelésekről. Kérdése, hogy milyen
szolgáltatások meghonosításáról lenne szó, a közlekedés és a parkolás szabályozása együtt jár-e a
használati jog megszervezésével. Továbbá mit jelent a közpark felületének rendezése, ideiglenes
és állandó létesítmények elhelyezése. Érdeklődött, hogy jelenleg mennyi a Vérmező
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parkfenntartási költsége és bevétele a Fővárosnál, valamint milyen nagyságrendű bevételi és
kiadási összeggel lehet számolni egy évben, pl. 2022-ben, amikor már teljes mértékben tud ez
üzemelni.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: rengeteg elképzelésük van a Vérmező kapcsán.
Elsősorban szeretnék felújítani; kialakítani egy normális futópályát, kutyafuttatót, azt, hogy mint
minden nyugat-európai fővárosban, a parkban legyen sakktábla, petanque pálya. Minden igényes
parkban van zenepavilon, ez lenne az állandó felépítmény. A park tökéletesen alkalmas helyszín
lehet arra, hogy a kerület közösen nézhessen sporteseményeket, és az ilyen alkalmakkor a mobil
vendéglátó egységekből származna annyi bevétel, ami a park költségeit kitermeli. Jelenleg a Főkert
Zrt. 47 millió Ft-ot fordít a parkra. Egy költségbecslés szerint kb. 120 millió Ft kellene ahhoz,
hogy a park valóban úgy nézzen ki, ahogyan kell.
Marschall Máté, képviselő: érdeklődik, hogy olyan hatástanulmány készült-e az ügyben vagy
készülni fog-e, amely tartalmaz konkrét összegeket.
Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: a fenntartásról készült, ez lenne a 120 millió Ft,
hogy a park igényesen nézzen ki. A bevételekről kalkulkálhatnak, de bármikor érkezhet újabb
koronavírus járvány vagy gazdasági krach, amire nem lehet felkészülni, így ez utóbbival
kapcsolatban még nincsenek konkrét számok. Nyitott arra, hogy ez nyolcpárti együttműködés
keretében valósuljon meg az önkormányzatban.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Főváros anyagi lehetőségei jelenleg nem teszik
lehetővé azt, hogy a fővárosi nagypatkok megkapják azt a fenntartási összeget és figyelmet, amire
szakmai szempontból szükség volna. Az önkormányzat szeretné, ha a kerületben lévő fővárosi
nagyparkok is megfelelő gondoskodást kapnának, ezért a Fővárosi Önkormányzattal, a FŐKERT
Zrt. szakértőivel közösen elindítottak egy közös gondolkodást erről. A Főpolgármesteri
Kabinettel egyeztetett a tárgyban, igyekezetei szerint az augusztusi Fővárosi Közgyűlésben egy
szándéknyilatkozat akár elfogadásra is kerülhet.
Az álma az, hogy a Vérmezőből egy 21. századi, modem nagyparkot hozzanak létre, amely mind
méreteiben, mind elhelyezkedésében tökéletesen alkalmas erre. A nagypark létrehozása csak egy
olyan folyamatban történhet meg, amelybe bevonják a lakosságot, a parkot használókat, a
játszótérre járókat, kutyát sétáltatókat, akik a leendő futókört használni szeretnék, tehát ez
mindenképpen részvételi folyamat keretében történhet majd meg. Tudják azt is, hogy a Budai
Zöld Korridor keretében kormányzati elszántság is van arra, hogy forrásokat biztosítsanak
ezeknek a nagyparkoknak a fejlesztésére, mellyel kapcsolatban szintén zajlik egy szakmai
előkészítés. Ebben is partnerséget keresnek mind a Fővárosi Önkormányzattal, mind az állami
szereplőkkel. Reménykedik, hogy a Vérmezőn hamarosan megindulhat egy olyan intenzív
fenntartás és fejlesztéselőkészítő munka, amelyben mindnyájan örömüket lelhetik. Ehhez kérik
most a képviselő-testület támogatását.
További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozat
javaslatot.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi hatátozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
79/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
a Vérmező területére kötendő használati szerződés ügyéről
1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
Polgármestert, hogy a Fővárosi közgyűlés soron következő ülésére terjesszen elő
határozati javaslatot a Vérmező (Budapest I. kerület belterületének 7071-es és 7072-es
helyrajzi számain fekvő terület) tekintetében a Fővárosi Önkormányzat és az I. kerületi
Önkormányzat között kötendő használati szerződésről az alábbi sarokpontokkal:
a) A terület használatát a Főváros ingyenesen bocsátja a Kerület rendelkezésére, a
Kerület, mint a terület használója köteles a közparkot saját költségén fenntartani
és fejlesztem, a használati idő alatt szedheti annak hasznait.
b) A Kerület tulajdonosi hozzájárulással - a terület eredeti funkciójának
megváltoztatása nélkül és a fővárosi, valamint országos építési előírások teljeskörű
betartásával - rendezheti a közpark felületét, abban ideiglenes és állandó
létesítményeket helyeztethet el. Az ezekhez szükséges engedélyeket és
hozzájárulásokat a Fővárosi Önkormányzat megadja.
c) A használati jog időtartama: aláírástól számított 50 év.
d) A használati jog jogosultja minden naptári évben 10 napon köteles díjmentesen
elérhetővé tenni a közpark területét vagy annak részét a tulajdonos számára.
Határidő: a testületi ülésen — 2020. július 16.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
2. A Képviselő-testület Felkéri a Jegyzőt és a Hivatalt, hogy az I. kerület 2020. évi
költségvetésének szükséges kiegészítéseit tegye meg: a költségvetés park- és zöldterület
fenntartásával kapcsolatos soraiban az I. számú melléklet szerinti bontásban 119.876e Ft
2020. költségvetési évre eső időarányos részét, a fák fenntartásával kapcsolatos sorokban
4.510e Ft időarányos részét tüntesse fel. A közpark 2020-ban várhatóan még csekély
bevételt jelent majd az Önkormányzatnak: a költségvetés egyéb bevételei között 20.000e
Ft + ÁFA összeget tüntessen fel 2020. augusztus és szeptember hónapjaiban arányosan
elosztva.
Határidő: 2020. szeptember 1.
Felelős: dr. Tarjányi Tamás, jegyző

28. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében álló közterületek használatáról és rendjétől szóló 5/2018. (IV.
13.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Gelencsér Ferenc József alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: a Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.
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Gelencsér Ferenc József, alpolgármester: a hulladékkérdés és hulladékgazdálkodás századuk
legnagyobb problémája. Egyesek a megemelkedett tengerszint miatt vannak bajban, itt pedig
lassan bele fognak fulladni a szemétbe. Véleménye szerint ez a kis módosítás egy nagyon komoly
előrelépést hozhat a tekintetben, hogy a kerületben rendezvényt szervezni kívánók kivegyék a
részüket a közös felelősségvállalásból és tevőlegesen is hozzájáruljanak a tiszta környezethez és
ahhoz, hogy a fogyasztásra szocializált társadalmuk által megtermelt szemét újrahasznosítható
része könnyebben kerüljön újrahasznosításra.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az
előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen, 1 nem
szavazattal megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában és
kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2018. (TV. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendeletet.

29. A Munkácsi Városi Tanáccsal kötött Kazinczy Emlékszoba kiállítás
haszonkölcsön szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: Zsitnyák János Bálint képviselő
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Zsitnyák János Bálint képviselő: 2015-ben egy szerződés jött létre az önkormányzat és a
Munkácsi Városi Tanács között, melynek értelmében testvérvárosuk öt évre kölcsönbe kapta a
Kazinczy Emlékszoba kiállítást. A kiállítás abból a célból jött létre, hogy egyrész bemutassa
Kazinczy Ferenc életét és munkásságát, valamint azért, hogy hozzájáruljon a szórványmagyarság
kultúrájának megőrzéséhez. A szerződés idén október 2-án jár le. Munkács városnak megvan a
lehetősége arra, hogy szeptemberig ezt meghosszabbítsa. Sajnálatos módon azt feltételezik, hogy
az új városvezetés ott erről nem tud. Kiemelten fontosnak gondolja ezért, hogy felvegyék velük a
kapcsolatot és kinyilvánítsák szándékukat a szerződés meghosszabbítása mellett.
100 évvel a trianoni békediktátum aláírása után, a Nemzeti összetartozás évében kiemelten
fontosnak tartja az olyan kulturális események támogatását, amelyek hozzájárulnak a határon túli
magyarság megmaradásához. Kérte, hogy a képviselő-testület támogassa előterjesztését.
Tímár Gyula, képviselő: pontosítást javasolt a határozati javaslat elején az alábbiak szerint:
„Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz...”
Zsitnyák János Bálint képviselő: befogadja a módosító javaslatot.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel a
határozati javaslatot az előterjesztő által befogadott módosítással együtt.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
80/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
a Munkácsi Városi Tanáccsal kötött Kazinczy Emlékszoba kiállítás haszonkölcsön
szerződésének meghosszabbításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
kinyilvánítja szándékát a 2015. október 3-i keltezésű, a Munkácsi Városi Tanáccsal kötött
Kazinczy Emlékszoba Haszonkölcsön Szerződésének 5 évre szóló meghosszabbítására.

30. A Budavári Kapu ügyvezetőjének visszahívása
megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

és

az

új

ügyvezető

(Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.)
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az érintettek
zárt ülés tartását nem kérték. A Gazdasági és Jogi Bizottság, valamint a Tulajdonosi Bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat.
Az előterjesztés arra tesz javaslatot, hogy a képviselő-testület a mai napon, 2020. július 16-án hívja
vissza tisztségéből az ügyvezetőt és az ügyvezetői pozíció betöltésére pályázatot írjon ki, hogy
szakmai szempontból a legalkalmasabb jelölt kerüljön a Kft. vezető tisztségviselői pozíciójába,
Azt javasolja ezért, hogy kerüljön kiírásra az ügyvezetői pályázat 5 év határozott időre. Az
ügyvezetői pályázat sikeres lebonyolításáig szükséges a Budavári Kapu Kft. napi ügymenetét
ismerő, a folyamatos és zökkenőmentes ügyvitelt biztosító vezető tisztségviselő határozott idejű
kinevezése. Javaslom ezért, hogy a képviselő-testület 2020. július 16. napjától 2020. november 1.
napjáig terjedő időtartamra Kozma Sándort válassza meg a Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjének.
Az ügyvezető vezető tisztségviselői tevékenységét munkaviszonyban látja el, alapbérét javasolta
bruttó 600 000 Ft összegben megállapítani.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatokat külön-külön.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
81/2020. ATI. 16.1 önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság vezető
tisztségviselőjének visszahívásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári
Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja
Szemes Györgyöt ügyvezetői tisztségéből 2020. július 16. napjával visszahívja.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon a személyi változások cégbírósághoz
történő bejelentéséről.
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A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
82/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság vezető
tisztségviselői pozíciójára pályázat kiírásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári
Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja úgy
határoz, hogy pályázatot hirdet 5 éves határozott időtartamra a társaság vezető
tisztségviselői pozíciójának betöltésére az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon a pályázat kiírásáról a piacvezető
munkaerő közvetítő portálokon, továbbá az Önkormányzat honlapján.

A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
83/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság vezető
tisztségviselőjének megválasztásáról és javadalmazásának megállapításáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári
Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja
határozott időre megválasztja Kozma Sándort ügyvezetőnek 2020. július 16. napjától
2020. november 1. napjáig.
2. Az ügyvezető alapbérét havi bruttó 600 000 forintban állapítja meg azzal, hogy a díjazás
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel került megállapításra.
3. Az ügyvezető vezető tisztségviselői tisztségét munkaviszonyban látja el.
4. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaügyi iratok aláírásáról
gondoskodjon.
5. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon a személyi változások cégbírósághoz
történő bejelentéséről.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: Szemes György ügyvezető úrnak megköszönte az
eddigi munkáját és további minden jót kívánt. Kozma Sándor ügyvezető úrnak gratulált és jó
munkát kívánt.
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31. A Győző utca 5. és a Várfok utca 10-12. alatt újrahasználati bolt kialakítása és
üzemeltetői pályázat kiírása
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 a határozati
javaslatot.
Az újrahasználati pontok kialakítása a túltermelés és a felesleges hulladékok keletkezése ellen
nyújt segítséget. Ennek érdekében az előterjesztés két jelenleg kihasználatlan kerületi üzlethelyiség
ilyen célú kialakítását javasolja pályázat útján. A pályázat tartalmazza az alábbiak meghatározását:
az újrahasználati pont nyújtson lehetőséget arra, hogy a feleslegessé vált holmikat a kerületi lakók
leadják, mások pedig, akiknek szükségük van rá, kedvezményes áron megvehessék. Nyújtson
lehetőséget továbbá arra is, hogy az ország rászoruló települései számára továbbítja a használt
felszereléseket és holmikat.
Egy előterjesztői módosító indítvány készült, mely arra tesz javaslatot, hogy a második
újrahasznosítási pont helyszínéül a szintén az önkormányzat tulajdonában álló Fő u. 19. szám
alatti üres üzlethelyiséget jelölje ki a képviselő-testület, így tehát a Győző utca 5. és Fő u. 19. szám
alatti helyiségekről lenne szó.
Varga Dániel képviselő módosító indítványa a leadható cikkek körének kibővítésére tesz
javaslatot, mely módosító indítványt előterjesztőként befogadja.
Tímár Gyula, képviselő: elmondta, azzal egyet lehet érteni, hogy legyen ilyen jellegű bolt a
kerületben, bár a helyszín választás nem a legszerencsésebb, illetve a helyiségek mérete is
behatárolja az árulható dolgok méretét és mennyiségét is. A határozati javaslat második pontjával
nem ért egyet. Kérdése, hogy miért nem lehet ezt normál pályáztatási formában lebonyolítani,
miért kell hozzá különleges felhatalmazás a polgármester részére. Indítványozza ezért, hogy külön
szavazzanak a határozati javaslat két pontjáról.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: elkészült a pályázati kiírás és tudtával kiosztásra is
került a képviselők részére, tehát nem egy külön felhatalmazást kap a polgármester, hanem a
megismert kiírás szerint történik a pályáztatás.
Egy nagyon progresszív, zöld kísérleti projekt előtt állnak, ami arról szól, hogy a hulladék piramis
legtetején lévő, nagyon pozitív intézkedések szerint járjanak el. A hulladékok keletkezése arra
vezethető vissza, hogy a megtermelt termékeket legtöbb esetben kidobják, nagyon sok esetben
csak újrahasznosításra kerülnek, tehát a bennük lévő anyagokat egy gyártási folyamat során újra
feldolgozzák és új termék lesz belőlük, de a legjobb az, ha ez mind nem történik meg, hanem a
terméket a maga használhatóságában valaki más tovább használja. Több éves képviselői munkája
során azt tapasztalta, hogy az I. kerületben nagyon sok olyan termék halmozódik fel a
háztartásokban, amelyek rendkívül jó állapotban vannak, de már nincs rájuk szükség. Vagy azért,
mert azokat a gyerekek már kinőtték, nem használják, vagy azért, mert átalakítják a lakást és már
nincs szükség a bútorra, vagy azért mert egy modernebb elektronikai terméket, háztartási kisgépet
vásárol a család, de a régi még teljesen alkalmas a használatra, és nagyon sok vannak, akiknek
pont arra van szükségük. A két újrahasználati pont arra nyújt lehetőséget, hogy ezek a
találkozások megtörténjenek azok között, akiknek már nem kell a termék és akik még tudnák
használni. Nagyon bízik benne, hogy jó tapasztalataik lesznek és azok alapján tovább tudják
fejleszteni.
Varga Dániel, képviselő: az előterjesztést támogatja és nagyon előre mutatónak gondolja. Az
előterjesztés tartalmazza, hogy azokat az eszközöket, amelyekből túl sok felhalmozódik, illetve
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nagyobb méretűek, azokat szegényebb magyarországi településeknek juttatnák, így támogatva
őket. Felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy az előterjesztés tartalma, illetve a két
megvalósuló üzlethelyiség megoldást jelenthet a lomis turizmusra is, ugyanis a lomtalanítás idején
a közterületre minél kevesebb használható, értékelhető tárgy kerül ki, akkor nem fogják a
kupacokat széttúmi, és azok érdemben újrahasználhatóvá válhatnak.
Váradiné Naszályi Márta, polgármester: további kérdés, hozzászólás nem lévén Timár Gyula
képviselő úr indítványának megfelelően elsőként szavazásra tette fel a határozati javaslat
előterjesztői módosító indítványban foglaltakkal kiegészített első pontját.
A képviselő-testület 13 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
84/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
Győző utca 5. és a Fő u. 19. alatt újrahasználati bolt kialakításával és üzemeltetői pályázat
kiírásával kapcsolatban
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Budapest I. kerület Győző u. 5. és a Fő u. 19. szám alatti helyiségeit újrahasznosító pont
létrehozása céljából hasznosítja.

Váradiné Naszályi Márta, polgármester: szavazásra tette fel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat második pontját.
A képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
85/2020. (VII. 16.1 önkormányzati határozata
Győző utca 5. és a Fő u. 19. alatt újrahasználati bolt kialakításával és üzemeltetői pályázat
kiírásával kapcsolatban
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a helyiség használatára és az újrahasznosítási
pont üzemeltetésére vonatkozó pályázati feltételeket meghatározza, és a helyiség bérlőjét,
valamint az újrahasznosító pont működtetőjét az üzemeltetés speciális szolgáltatási
jellegére tekintettel egyedi pályázat keretében kiválassza. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a pályázat alapján a helyiség bérletére vonatkozó, határozott
idejű, legfeljebb 5+5 éves, valamint az újrahasznosító pont üzemeltetésére vonatkozó
szerződés megkötésére.
Az ülésre kérdés, interpelláció nem érkezett. Egyéb észrevétel, hozzászólás nem lévén a
polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta. A következő ülés tervezett
időpontja: 2020. szeptember 24.
Budapest, 2020. július 29.
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51/2020. ("VII. 16.) önkormányzati határozat melléklete

Budapest I. két. Budavári Önkotmányzat
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE részére
1014 Budapest
Kapisztrán tér 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

A GAMESZ és a működési körébe tartozó oktatási intézmények üzemeltetésével kapcsolatos
2019. éves gazdálkodásáról az alábbiakban adunk számot

ezer
Ft-ban
Előirányzat

Eredeti

Módosított

Követelés /
Köt. váll.

Teljesítés

Teljesítés
mértéke

2019.12.31

2019.12.31

%

Bevétel

3 020 400

3 522 976

3 364 048

Kiadás

3 020 400

3 522 976

3 056 911

3 052 633

3 038 078

A GAMESZ és az üzemeltetési körébe tartozó intézmények 2019 évi működtetésére jóváhagyott
költségvetési módosított előirányzatok tartalmazzák a 2018-évről áthúzódó kötelezettségek
fedezetétét is.

Finanszírozási problémák nem merültek fel.
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86,65

86,24

Foglalkoztatottak létszám alakulása

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ szakmai és működési feladatainak
ellátására 2019. január 1. az engedélyezett létszám:
83,5 fő
A beszámolási időszak végén, 2019.12.31.-én a GAMESZ engedélyezett létszáma:

83,5 fő

Betegállományok, fizetés nélküli szabadságok, betöltetlen, illetve időszakos álláshelyek miatt a
szakmai és üzemeltetési feladatokat átlagosan 71 fő látta el.
Munkajogi létszám december 31-én 70 fő.
Betöltetlen üres álláshely
7 db
ebből:
Igazgatóság
Gazdasági Igazgatóság
2
Műszaki osztály
Bérleményüzemeltetési osztályO
Járdatakarító csoport
Karbantartó csoport

1
2
2
0

A HR terület 2019. évben is teljes egészében ellátta a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ és az önálló költségvetésű intézmények munkaügyi feladatait. Számfejtési feladatainkat
a MÁK KIRA programja segítségével végeztük el.
Fő feladataink közé tartoznak: a kinevezési okiratok, átsorolások, felmentési határozatok, szociális
ágazati, bölcsődei pótlékok, számfejtések feladása, napi távolmaradási jelentések, megbízási díjak
számfejtése, határozott időre szóló keresetkiegészítések, rendkívüli munkavégzés elrendelésének,
havi távolsági bérletek számfejtése, éves cafeteria feladatok (OTP Széchényi kártyák egyszeri, eseti
feladásai) jubileumi és éves jutalmak számfejtése, üres álláshelyek statisztikai jelentései, egyéb
statisztikai létszám jelentések stb., szakmai tanácsadás, napi intézményi kapcsolattartás.

Az engedélyezett létszám adatok közalkalmazotti státuszokra vetítve:
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ:
költségvetési intézmények:
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák
Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék
Sport és Szabadidő Központ
Szociális és Gyermekjólléti Szolgáltatási Központ
Összesen:
Mindösszesen:
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83,5
112,00
53,00
6,00
58,00
229,00
312,5

Közcélú foglalkoztatás:
Közcélú foglalkoztatás program keretében a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatal Foglakoztatási Osztályával
megkötött szerződés alapján az önálló költségvetéssel rendelkező intézményeknél (Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsődék, Szociális és Gyermekjólléti. Szolgáltatási Központ) 2019.
évben a közfoglalkoztatottak statisztikai létszáma átlagosan 2 fő volt.
2019. február 28-ig tartó programban 3 köz foglalkoztatott végzett munkát.
2019. március 01-től folytatódott a program, mely 2020. február 29-ig tartott. Ebben az
időszakban 3 fővel kötöttünk és 2 fővel került megszüntetésre a köz foglalkoztató tti szerződés.
Az év közben történt munkaerőmozgás alapján átlagosan 2 főt foglalkoztattunk
közfoglalkoztatási szerződéssel.
Az önálló költségvetéssel rendelkező Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődék, Szociális és
Gyermekjólléti Szolgáltatási Központ intézmények területén az alábbi munkakörökben végeztek
munkát:
- általános adminisztrátor:
1 fő
-

épület gondnok:

1 fő

—

konyhai kisegítő:

1 fő
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I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA

adatok: e/Ft-ban
Bevételi források

Előirányzat
Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés

2019.12.31.

%

Intézményi működési
bevételek

1 520 400

1 520 338

1 465 809

96,41

0

63

62

98,41

-

22 737

22 737

-

-

-

1 500 000

1 657 038

1 241 225

-

-

-

-

322 800

322 800

3 020 400

3 522 976

3 052 633

-

-

-

Felhalmozási és tőkejellegű
bevétel
Előző évi maradvány
működési célú

100

igénybevétele
Előző évi maradvány
felhalmozási célú

-

igénybevétele
Irányító szervi támogatás

74,91

Működési célú
támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú
támogatásértékű bevétel
Bevételek összesen:

Azonosítás alatt álló
bevételek
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100

86,65

-

Bevételek forrásonkénti alakulása
1.) Intézményi működési bevételek: /teljesítés 96,41 %/, ezen belül:
Szolgáltatások ellenértéke: zömmel az intézmény által nyújtott különféle szolgáltatások
ellenértéke (ingatlan bérbeadásból származó, üdülési szolgáltatásokból származó bevételek), a
teljesítés 96,41 %-ban alakult, /terv: 976 136 e Ft, tény: 961 012 e Ft/,
ebből:
Ingadan bérbeadásból(l. sz. melléklet)
-

Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér bevétele:
Terv
330 709 e Ft
(109,66%)

tény

362 654 e Ft

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díj bevétele:
Terv
635 427 e Ft
tény
(92,99%)

590 869 e Ft

Üdülési szolgáltatások miatti bevételek
Zamárdi üdülő szállásdíj bevétele:
terv
5 000 e Ft
Korány üdülő szállásdíj bevétele:
terv
5 000 eFt

tény

5 073 eFt

(101,46%)

tény

2 416 eFt

(48,32%)

tény

108 524 e Ft

Közvetített szolgáltatások ellenértéke
terv
(87,51%)

129 733 e Ft

ebből:
Önkormányzati lakások ill. nem lakás célú helyiségek közüzemi költségeinek tovább
hárításából származó bevétel:
terv
118 429 e Ft
tény 97 421 e Ft
(82,39
%)

Iskolák és gimnáziumok épületében működő egészségügyi, illetve oktatási intézmény közüzemi
díjainak, valamint pedagógusok munkahelyi étkeztetésének, továbbá a Közép-Budai Tankerület I.
kerületi iskoláinak még át nem szerződött közüzemi díjainak tovább számlázása.
terv
(98.22%)

11 304 eFt

ténv
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11 103 e Ft

Ellátási dijak
-

Iskolai étkeztetés bevétele (2. sz. melléklet)
terv
72 492 e Ft
(99,99 %)

tény

72 483 e Ft

Az oktatási intézményekben az étkezési díj befizetése lehetséges
— POS terminál (kártyával történő) fizetéssel,
— csoportos beszedési megbízással
— átutalással,
— készpénzzel.
Szolgáltatások után kiszámlázott általános forgalmi adó
- Kiszámlázott általános forgalmi adó
terv
325 429 e Ft
tény
(94,42%)

Kamatbevételek
- Államháztartáson kívüli egyéb kamatbevételek
terv
131 e Ft
(99,24 %)
Biztosító által fizetett kártérítés
terv
4 787 e Ft

307 260 e Ft

tény

130 e Ft

tény

4 787 e Ft

tény

11 613 eFt

(100

%)

Egyéb működési bevételek
terv
(99,85%)

11 630 eFt

Az önkormányzati tulajdonú épületekben ( lakás célú ingatlanban 3 047 e Ft, nem lakáscélú
ingadanban 1 596 e Ft, a Zamárdi üdülőben 123 eFt, egyéb 21 eFt) keletkezett elemi károk miatti
vízkár, üvegkár, tetőbeázásból eredő károkkal összefüggő biztosítói kártérítés a tervezettnek
megfelelően alakult.
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
terv

22 737 eFt

tény 22 737 eFt

(100%)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
terv

322 800 eFt

tény 322 800 eFt

(100%)

A 2019. évben az eredeti költségvetésen kívül még több felújítási keretet állapított meg a
Képviselő-testület, melyet felhalmozási célú támogatásként kapott meg intézményünk.
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Intézményi bevételek összesen
terv

1843 201e Ft

tény

1788 671 e Ft

2.) Finanszírozási bevételek alakulása
Központi, itányítószervi támogatás
terv
74,91%

1 657 038 e Ft

tény
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1 241 225 e Ft

(97,04%)

II. KIADÁSOK ALAKULÁSA

adatok: e/Ft-ban
Eredeti
előirányzat
Személyi juttatások

Módosított
előirányzat

Teljesítés

Teljesítés
%-a

390 894

429 821

Munkaadókat terhelő járulékok

81 229

88 820

73 193

82,41

Dologi és egyéb folyó kiadások

2 026 277

2 160 435

1 816 878

84,10

433 000

736 900

725 201

98,41

Bemházási kiadások

89 000

107 000

66 361

62,02

Kiadások összesen

3 020 400

3 522 976

3 038 078

86,24

-

-

-

Felújítás

Azonosítás alatt álló kiadások

356 456

82,93

Kiadások főbb rovatcsoportonkénti alakulása
Személyi juttatások
A személyi juttatások kiemelt előirányzata a módosított előirányzathoz viszonyítva, az év végére
82,93 %-ra teljesült. A teljesítési elmaradás oka a betölteden álláshelyekkel összefüggő
bérmaradvány, továbbá hogy ezáltal a jutalom keret nem teljes összege került kifizetésre, illetve
megtakarítás mutatkozott a megbízási díjak soron is.
A képviselő —testület által jóváhagyott (bruttó 200.000 Ft/fő/év) Cafetéria juttatásból a dolgozók
nyilatkozata alapján kifizetésre kerül.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat a személyi
juttatások előirányzatának teljesítésével viszonylag arányosan alakult (82,41 %)
Dologi kiadások
- Készlet beszerzés
terv
37 278 e Ft

tény

33 117 e Ft (88,84 %)

A működtetéshez szükséges anyagok és áruk beszerzése, továbbá az irodaszer, tisztítószer,
takarító eszközök biztosítása folyamatos volt, keretszerződés, illetve megrendelés alapján
negyedéves kiszállításokkal.
Az általános iskolák és a gimnáziumok konyháinak nyári karbantartási munkáihoz az
intézményüzemeltetési csoport által végzett saját kivitelezésű munkáira az anyagokat
folyamatosan biztosítottuk.
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-

—
—
—
—
—
—

—
—
—

Kommunikációs
szolgáltatás)
terv

szolgáltatások

(rendszerfelügyelet,

24 481 e Ft

szoftverkarbantartás,

tény 12 512 e Ft

Szolgáltatási kiadások
terv
1 690 546 eFt
Közüzemi díjak
terv
39 677 e Ft
Vásárolt élelmezés
terv
141 555 eFt
Bérleti és lízing díjak
terv
2 274 e Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
(gépkarbantartásokkal együtt)
terv
886 850 eFt
Közvetített szolgáltatások
terv
110 936 eFt
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
terv
94 830 eFt
Egyéb szolgáltatások
terv___________
414 424 e Ft

internet

(51,11%)

tény 1 438 540 eFt (85,09%)Ebből:
tény

27 623 e Ft

(69,62%)

tény

134 593 e Ft (95,08%)

tényl 080 e Ft

(47,49%)

tény 788 901 e Ft

(88,96%)

tény
tény

81 513 e Ft (73,47%)
70 587 eFt (74,44%)

tény 334 244 eFt

(80,65%)

A szolgáltatási kiadások közül kiemelve:

— A közüzemi díjak kiadásai az időarányoshoz képest alul teljesítést mutat, ez abból
fakad, hogy a tervezett kiadások közül volt még ami tovább számlázásra került, így
ez a közvetített szolgáltatások kiadásait terhelte meg.
— Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:
Az önkormányzati épületek karbantartására rendelkezésre álló 886 850 e Ft
keretből a kifizetés 788 901 e Ft. (4. sz. melléklet)
Az oktatási intézmények konyháinak karbantartása a nyári szünet idejében
bonyolódott (tisztasági festés, egyéb karbantartási munkák). Ezeket a munkákat az
intézményüzemeltetési csoport szakmunkásai végezték el
Zamárdi üdülőben a karbantartási munkák az üdülési szezon kezdetére
elkészültek 2 448 e Ft-ot értékben. Korányban pedig 6 480 eFt értékben.A
járdatakarító osztály keretében üzemeltetett jármű és géppark üzemképes
állapotának megtartására, illetve a Toldy utcai telephelyünk karbantartására
összesenlS 229 eFt-ot fordítottunk.
— Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 94 830 e Ft jóváhagyott keretéből 70
587 e Ft-ot fordítottunk Vásárolt közszolgáltatásokra (tulajdoni lapok hitelesítése,
járőr szolgálat, távfelügyelet, biztonsági szolgálat, tűz és munkavédelem, stb),
Számlázott szellemi tevékenységre (szakértői, tervezési díjakra, belső ellenőr
díjára, közgyűlési képviseleti díjakra, műszaki ellenőri tevékenységre, stb.
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— Egyéb szolgáltatási kiadásokra 414 424 e Ft keretből 334 244 e Ft-ot fordítottunk.
Önkormányzati épületek biztosítására, munkavégzéshez szükséges BKV bérletek,
anyag és áruszállításra, szemétszállításra, kéményseprési díjakra, épületek
takarítására, lomtalanításokra, gyomirtásra, rovarirtásra, társasházi közös
költségekre.

Különféle befizetések és ey\ éb dologi kiadások
terv
407 250 eFt

tény

332 709 e Ft

(81,69%)

Zömmel az előzetesen felszámított és a fizetendő Áfát tartalmazza, illetve a pénzügyi
műveletek kiadásai közt a banki tranzakciós költségek kerültek elszámolásra, az előirányzattól
való eltérést az okozta, hogy a 2019. év utolsó negyedévében nem fizetendő, hanem
visszaigényelhető áfa mutatkozott.
Beruházások
A Képviselő-testület által biztosított 107 000c Ft-os eszköz beszerzési keret terhére 66 361e Ft
összegben nagy és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés történt.
Felújítások
A Képviselő-testület által biztosított 736 900 e Ft-os épület illetve építmény felújítási keret terhére
725 201 e Ft-ot kifizetés történt. (Lásd: 5. sz. melléklet).
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Budavári Önkormányzat GAMESZ vagyonának alakulása
2019.01.01-től - 2019.12.31-ig
Tárgyévi nyitó állomány (bruttó érték) 2019.01.01-én

5.205.337 eFt

Növekedések

Sorszám

Megnevezés

E/Ft

1.

Beszerzések (200.000, -Ft feletti nagyértékű
immateriális 'avak)
Beszerzések (200.000, -Ft feletti nagyértékű
informatikai és egyéb gépek, berendezések
Beszerzések (200.000, -Ft feletti nagyértékű
járművek)
Beszerzések (200.000, - Ft alatti egyösszegben
leírandó kisértékű eszközök)
Bemházások (ingadanok)
Felújítások (gépeken, berendezések)
Felújítások (ingatlanokon, épületeken végzett
munkák;
Pénzforgalom nélküli növekedés (térítésmentes
átvétel)
Egyéb vagyonnövekedés (szellemi termékek:
Egyéb vagyonnövekedés (ingatlanok)
Egyéb vagyonnövekedés (egyéb gépek,
berendezések)
Egyéb vagy onnövekedés (jármű)
Egyéb vagyonnövekedés (kisértékű tárgyi
eszközök)

0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Összes növekedés

27.147
0
25.301
0
0
571.546
0
0
0
0
0
0
623.994

Csökkenések

Sorszám

Megnevezés

E/Ft

1.
2.
3.
4.
5.

Selejtezések (nag\ értékű eszközök)
Selejtezések (kisértékű eszközök)
Térítés mentes átadás
Értékesítés Apple IPhone 128 Gb
Kivezetés egyéb okból / eszköz átadás
Egészségügyi szolgáltatónak)
Egyéb csökkenések (ingadanok)

18.198
3.721
152.750
142
0

6.
Összes csökkenés
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0
174.811

Sorszám

jMegnevezés

E/Ft

1.

Nem aktíváit, befejezetlen felújítások állománya
2019.01.01-én
Nem aktíváit, befejezetlen felújítások állománya
2019.12.31-én

0

2.

Záró bruttó érték összesen 2019.12.31-én:

0

5.654.520

Budapest. 2020. május 20.

Vas Hunot s.k
igazgató

1. sz. melléklet

Bérleményüzemeltetési Osztály

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás célú helyiségek, valamint a szervezeti egység
működése kapcsán megállapított tervszámok a hatályos önkormányzati rendeleteken, az év elején
ismert makrogazdasági adatokon, valamint az előző időszak tényadatain alapultak.
A lakások bérbeadása kapcsán 2019. évre tervezett 420 000 e Ft összegű lakbér bevétel mellett,
460 571 eFt bevétel teljesült. Ez a terv 109,66%-os realizálódását jelenti. A lakás célú ingadanok
száma 1.432 db.
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetén 806 992 eFt tervezett bevétel mellett 750 402 eFt,
vagyis a bevételi terv 92,98%-a teljesült. A nem lakás célú helyiségek száma 495 db.
Az üres lakás állomány a 2019.12.31-i állapot szerint 64 db.
Az üres helyiség állomány ezen időszakban 125 db.
A 2019. évre prognosztizált 1 226 992 eFt lakás- és nem lakás állományra vonatkozó összbevétel
1 210 973 eFt 98,69%-ban teljesült.
A bérlők, ill. használók irányába lakbér-/használati díj fizetési késedelem miatt kirótt késedelmi
kamat címén a tervezett előirányzata 3.71 le Ft, az éves kamatbevétel 3.707 eFt volt (99,9%).
Lakás oldalon 1.881 eFt (99,8%), nem lakás oldalon 1.826 eFt realizálódott (99,9%).
A 2019. december 31-én nyilvántartott értékvesztéssel számított követelés állomány lakások
vonatkozásában 90.729e Ft, nem lakás célú helyiségek esetén 271.798e Ft volt (Ebből 41.797e Ft
a RUSZWURM Kft. meg nem fizetett használati díj előírása.).
Lakás-(106.427e Ft), ül. nem lakás célú helyiségek (12.002 eFt) esetén a továbbhárított
szolgáltatások (víz-, csatornadíj; szemétszállítás; fűtés díj) vonatkozásában a teljes évre tervezett
118.429 eFt mellett, 97.421 eFt bevétel (82,2%) realizálódott. (A lakások esetén 85%, nem
lakások esetén 59% a realizált bevétel.)
2019. évben a társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú albetétek után 192.600 eFt közös
költség került megfizetésre, mely a célbefizetéseket is tartalmazza.
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2. sz. melléklet

Iskolák élelmezési kiadásai és bevételei 2019. évi alakulása (nettói

Átlag létszám

Élelmezési adag

Élelmezési bevétel

Élelmezési kiadás

Nyitvatartás
nap

Napi térítési díj fő/nap
Fő

Intézmény
Terv
Eredeti

eFt
Terv
Eredeti

Tény

Tény

Terv Mód.

%

eFt

Tény

%

Terv Mód.

Tény

Ix

%

2x

3x

gimnázium

Tény

Batthyány Lajos
általános Iskola

240

225

44 400

41 575

93,6

28 072

28 036

99,8

14 779

14 778

99,9

483

559

635

18!

Budavári Általános
Iskola

230

230

42 537

42 537

100,0

29 804

29 748

99,8

16 403

16 401

99,9

483

559

635

18!

L,isznyai utcai
Utalános Iskola

228

216

42180

40 049

94,9

28 850

27 380

94,9

14 666

14 665

100,0

483

559

635

18!

53

50

2137

1981

92,7

1050

973

92,7

832

831

99,8

635

41

145

131

26 825

24 255

90,4

16 050

14 549

90,6

7 345

7343

99,9

483

533

18!

200

185

37 000

34186

92,4

21 431

19 319

90,1

10 560

10559

100,0

483

533

18!

150

136

27 750

25195

90,8

15 898

14 282

89,8

7 907

7906

100,0

483

533

18!

9

8

447

397

88,8

400

306

76,5

0

0

0,0

1255

1181

223 276

210 175

94,1

141555

134 593

95,1

72 492

72 483

99,9

'<Jyári tábor
Kosztolányi Dezső
Gimnázium
Szilágyi Erzsébet
gimnázium
Toldy Ferenc
gimnázium
Szünidei étk.
Rászorulók
Iskolák összesen
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-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
GAMESZ
1011 Budapest, Iskola u. 16.
3. sz. melléklet

Műszaki Osztály
A beszámolási időszakban a Műszaki Osztály által összeállított beruházási, felújítási és
karbantartási keretből az összes 1 736 750 eFt keretből 1 580 463 eFt került felhasználásra.
Részletező felsorolás (nettó teljesítéssel)
Gyorsszolgálat
970 db bejelentés
nettó 42.300 eFt
Az önkormányzati lakásokban illetve épületeken, bérleményekben és esetenként intézményekben
végzett hibaelhárítás, melyet szerződéses külső vállalkozóval végeztetünk el. 2019-ben is a
jellemző hibakör a lakásokban és lakóházak udvarán elkorrodálódott vízvezetékek miatti
csőtörések elhárítása, a dugulások megszüntetése (ez utóbbi az intézményeinkben is gyakori), a
viharkárok okozta tető, eresz meghibásodások elhárítása, javítása. Ugyancsak gyakori a bejárati
kapuk zárjának és rugós behúzójának cseréje, karbantartása, valamint az ereszcsatorna rendszerek
javítása, karbantartása, tisztítása.
2019-ben a gyorsszolgálati bejelentése a következők szerint alakult:

Hónap

Bejelentések száma

Január

110

Február

97

Március

69

Április

77

Május

76

Június

75

Július

96

Augusztus

62

Szeptember

86

Október

73

November

87

December

62

Összesen:

970

Káresemények rendezése
Budavári Önkormányzat GAMESZ
2011.1. félévi gazdálkodás

61 bejelentés

6.838 eFt

Az önkormányzati vagyonban végzett hibaelhárítás szorosan kapcsolódik a bennük esett károk
rendezése. Ezek keretében az elsősorban műszaki hibákból (pl. csőtörés, dugulás), viharkárokból
(beázás, üvegtörés, stb.) és néha szándékos, vagy szándékolatlan rongálásokból adódó károk
elhárításának költségeit tudjuk részben, vagy egészében visszaigényelni a biztosítónktól.
2019-ben a káresemények bejelentése a következők szerint alakult:

Hónap

Bejelentések száma

Január

4

Február

9

Március

6

Április

15

Május

0

Június

0

Július

11

Augusztus

0

Szeptember

0

Október

15

November

0

December

1

Összesen:
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Az osztály gondoskodik a különböző időszakos, illetve kötelező karbantartások, felülvizsgálatok
elvégeztetéséről is, amelyek az Önkormányzatot, mint az ingadanok tulajdonosát terhelik. Ezek
közé az érintés- és tűzvédelmi feladatok mellett a felvonók ellenőriztetése és karbantartása is
beletartozik.
Részletező felsorolás (nettó teljesítéssel)
Terveztetés
58 megbízás
33.124 eFt
Munkánk megalapozásához, illetve előkészítéséhez, esedeg a következő időszak munkáinak
tervezéséhez szükségesek az építész, illetve szakági tervek és tervezői költségvetések. Az esetek
többségében a tervekre vagy építésügyi, vagy örökségvédelmi engedélyt kell szereznünk — ezt
azonban a Műszaki Osztály maga intézi.
Szakvélemények
33 megbízás
4.752 eFt
A terveztetéshez hasonlóan itt is munkánk megalapozásához, illetve előkészítéséhez, esedeg a
következő időszak munkáinak tervezéséhez szükséges szakmai támogatást, segítséget az
elkészített szakvélemények nyújtanak. Ezek zöme a nedvesedő bérlemények ázásának okait és az
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elhárítás megoldást, illetve költségbecslését adják meg, de akadnak statikai jellegű felkérések és
bármely más speciális műszaki ügyre kiterjedő megbízások is. Ide tartoznak az elektromos
felmérések is.
Szigetelések
8 helyszín
80.086 eFt
Ezek 2019-ban utólagos vízszigetelések voltak. Ezek sorra akkor kerülnek, ha elvégzésük nem egy
nagyobb, átfogó felújítás keretében, illetve egyéb felújításokkal együtt zajlik, hanem célzottan a
helyiség/épület nedvesedésének megszüntetésére törekedtünk.
Sajnos nagyon magas a
nedvesedő és ettől gombás-penészes helyiségek, lakások aránya. Ezek karba helyezési költségei
rendkívül magasak, az esetek túlnyomó részében ezeknél a beruházott eszközök megtérülése a
járatos bérleti díjak mellet nem is várható. Tárgyévben elkülönített hőszigetelés nem történt.
Kémények
62 helyszín
49.860 eFt
Az előírásoknak nem megfelelő kéményeket a FŐKÉTÜSZ szakvéleménye alapján béleltettük,
kéményfejeket, kéményseprőjárdákat, korlátokat, létrákat újítottuk fel, esetenként új egyedi
kéményeket építettünk. Továbbá bérlők kérelmére, fűtéskorszerűsítés céljából is rendeltünk meg
kéménybélelési munkákat.
Épületgépészeti munkák

38 helyszín

43.613 eFt

Víz-gáz-fűtésszerelés keretében jellemzően az erősen korrodálódott alapvezetékeket cseréltük,
sajnos nagyon sok az elöregedett hálózat. Ide tartozik a hitelesített vízmérők, almérők beépítése
is.
Villamos hálózatok korszerűsítése
14 helyszín
5.552 eFt
A szabványnak nem megfelelő, esetleg tűz- és/vagy balesetveszélyes hálózatok, eszközök sajnos
gyakoriak — már csak életkoruk folytán is. Ezek cseréjére került indokolt esetekben sor.
Építettünk ki új mérőhelyeket, felújítottunk több bérleményben.

Egyéb építési munkák
Megbontva karbantartási és felújítási munkákra külön táblázatokban. Ezek száma és költsége is
ott található meg.
Festés-mázolás kül- és beltérben, tetőkarbantartás, javítási munkák, állagmegóvási munkák, egyes
nyílászárók cseréje.
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4. melléklet

KARBANTARTÁSI MUNKÁK

GÉPÉSZET

Munka címe

Attila út 15.
Attila út 6.
Dísztér 10.1. 11.
Dísz tér 11.1. 10.
Donáti utca 40-42.
Döbrentei utca 15.
Fő utca 3.1. 1.
Fő utca 3. IL 10.
Fő utca 3. II. 8.
Fő utca 42.
Gellérthegy utca 11.
Hess András tér 3. fszt. 4.
Hunyadi ). u. 9.1. 14.
Iskola utca 28.
Iskola utca 28.
Iskola utca 28.
Márvány utca 7. fszt. 5.
Mészáros utca 18. fszt.
Mikó utca 1. fszt. 1.
Országház utca 15.
Országház utca 6.
Országház utca 6. II. 2.
Pala utca 8. fszt. 2.
Pálra utca 7. fszt. 3.
Szentháromság utca 5.1. 5.
Toldi' F. u. 22-24.
Úri u. 8. 2/1
Úri utca 22. III. 1.
Úri utca 32. B. fszt. 2.
Úri utca 34. II. 1.
Úri utca 37

Munka tárgya

kazán éves karbantartása
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
mért gázvezeték kiváltási
munkái
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
klímaszerelés
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gázkiváltási és gépészeti
munkák
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Szerződéses nettó
összeg

ÁFA

Szerződéses
bruttó összeg

85 231 Ft
20 500 Ft
655 616 Ft
620 372 Ft
980 000 Ft
115 000 Ft
647 510 Ft
780 700 Ft
671 680 Ft

23 012 Ft
5 535 Ft
177 016 Ft
167 500 Ft
264 600 Ft
31 050 Ft
174 828 Ft
210 789 Ft
181 354 Ft

108 243 Ft
26 035 Ft
832 632 Ft
787 872 Ft
1 244 600 Ft
146 050 Ft
822 338 Ft
991 489 Ft
853 034 Ft

417 961 Ft
371 500 Ft
260 445 Ft
780 700 Ft
12 000 Ft
490 000 Ft
57 350 Ft
536 589 Ft
94 000 Ft
2 066 250 Ft
12 000 Ft
2 180 000 Ft
18 000 Ft
655 616 Ft
760 428 Ft
639 630 Ft
490 000 Ft
2 088 860 Ft
194 996 Ft
1 390 557 Ft
29 921 Ft

112 849 Ft
100 305 Ft
70 320 Ft
210 789 Ft
3 240 Ft
132 300 Ft
15 485 Ft
144 879 Ft
25 380 Ft
557 888 Ft
3 240 Ft
588 600 Ft
4 860 Ft
177 016 Ft
205 316 Ft
172 700 Ft
132 300 Ft
563 992 Ft
52 649 Ft
375 450 Ft
8 079 Ft

530 810 Ft
471 805 Ft
330 765 Ft
991 489 Ft
15 240 Ft
622 300 Ft
72 835 Ft
681 468 Ft
119 380 Ft
2 624 138 Ft
15 240 Ft
2 768 600 Ft
22 860 Ft
832 632 Ft
965 744 Ft
812 330 Ft
622 300 Ft
2 652 852 Ft
247 645 Ft
1 766 007 Ft
38 000 Ft

4 212 990 Ft

1 137 507 Ft

5 350 497 Ft

Úri utca 40.

méretlen gázvezeték kiváltási,
víz-nyomóvezeték és
csatomacsere munkái

Úri utca 8.
Úri utca 8. II. 1.
választási helvtsé^ek
választási helviselek

csőtörést követő nyomó- és
lefolyóvezeték cseréje,
rákötéssel, betonalappal
gépészeti munkák
gépészeti munkák
gépészeti munkák

14 140 252 Ft

6 228 103 Ft
42 500 Ft
42 800 Ft
154 646 Ft
43 032 303 Ft

3 817 868 Ft

1 681
11
11
41

17 958 120 Ft

588 Ft
475 Ft
556 Ft
754 Ft

7 909 691 Ft
53 975 Ft
54 356 Ft
196 400 Ft

11618 722 Ft

54 651025 Ft

ELEKTROMOS

Munka címe

Attila út 39.
Batthyány utca 63.
szuterén
Dísz tér 3. tetőtér
Döbrentei út 17. fszt. 1. és
2.
Fortuna utca 5. fszt. 3.
Fő utca 15.
Fő utca 21. IV. 1.
Országház utca 9. fszt. 1.
Országház utca 9. fszt. 2.
Páka utca 7. II. 5.
Toldv F. u. 29.1. 1.
Úri utca 18.1. 3.
Úri utca 31. fszt. 1.
Úri utca 31.1. 7.

Munka tárgya

Szerződéses nettó
összeg

elektromos karbantartás

994 467 Ft

268 506 Ft

1 262 973 Ft

új mérőhely kialakítás
elektromos karbantartás

372 000 Ft
306 500 Ft

100 440 Ft
82 755 Ft

472 440 Ft
389 255 Ft

elektromos karbantartás
elektromos karbantartás
elektromos karbantartás
elektromos karbantartás
elektromos karbantartás
elektromos karbantartás
elektromos fűtési lehetőség
mérőhely visszakapcsolás
elektromos karbantartás
elektromos karbantartás
elektromos karbantartás

425 790 Ft
326 036 Ft
342 763 Ft
266 456 Ft
734 393 Ft
551 681 Ft
302 151 Ft
146 890 Ft
54 820 Ft
131 029 Ft
597 949 Ft

0 Ft
88 030 Ft
0 Ft
71 943 Ft
198 286 Ft
148 954 Ft
81 581 Ft
39 660 Ft
14 801 Ft
35 378 Ft
161 446 Ft

425 790 Ft
414 066 Ft
342 763 Ft
338 399 Ft
932 679 Ft
700 635 Ft
383 732 Ft
186 550 Ft
69 621 Ft
166 407 Ft
759 395 Ft

5 552 925 Ft

1291780 Ft

6 844 705 Ft
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ÁFA

Szerződéses
bruttó összeg

SZIGETELÉSEK

Munka címe

Munka tárgya

Úri utca 37.
Úri utca 34.1.1. és II. 1.
Toldy F. utca 14. fszt. 4.
Orszá^ház utca 5. fszt. 1.
Toldv F. utca 4. fszt. 1.
Szalag utca 20. fszt. 2.
Batthy ány utca 25. fszt. 1.

utólagos szigetelési munkák
utólagos szigetelési munkák
utólagos szigetelési munkák
utólagos szigetelési munkák
utólagos szigetelési munkák
utólagos szigetelési munkák
utólagos szigetelési munkák

Szerződéses
nettó összeg
20 559 860 Ft
9 054 055 Ft
13 500 252 Ft
5 936 547 Ft
12 486 452 Ft
13 018 302 Ft
5 531 163 Ft
80 086 631 Ft

ÁFA
4 514 599 Ft
2 444 595 Ft
3 645 068 Ft
1 602 868 Ft
3 371 342 Ft
3 514 942 Ft
1 493 414 Ft
20 586 827 Ft

Szerződéses
bruttó összeg
26 111 022 Ft
11 498 650 Ft
17 145 320 Ft
7 539 415 Ft
15 857 794 Ft
16 533 244 Ft
7 024 577 Ft
101710 021 Ft

EGYÉB ÉPÍTÉSI MUNKÁK

Munka címe

GAMESZ
Donáti utca 13. b. als.
1.

Szerződéses
nettó összeg

Munka tárgya
ÜSZI kialakítása, berendezése,
valamint az irodaépület teljes
lámpatest csere/felújítás, fsz. teljes
burkolatcsere

ÁFA

Szerződéses
bruttó összeg

7 002 500 Ft

1 890 675 Ft

8 893 175 Ft

karbantartási munkák

658 755 Ft

177 864 Ft

836 619 Ft

Vámegved Galéria
Táncsics Mihály utca
15.

riasztó rendszer javítása

234 860 Ft

63 412 Ft

298 272 Ft

utcai homlokzat karbantartása

14 040 650 Ft

3 790 976 Ft

17 831 626 Ft

Fortuna utca 13.

utcai homlokzat karbantartása

15 517 700 Ft

4 189 779 Ft

19 707 479 Ft

Úri utca 18.

utcai homlokzat karbantartása

21 770 530 Ft

5 878 043 Ft

27 648 573 Ft

Úri utca 19.

utcai homlokzat karbantartása

17 187 766 Ft

4 640 697 Ft

21 828 463 Ft

Úri utca 17.

tető karbantartása

27 105 473 Ft

7 318 478 Ft

34 423 951 Ft

Iskola utca 10.

bojler csere

181 680 Ft

49 054 Ft

230 734 Ft

Virág Benedek ház

tűzjelző rendszer karbantartása

274 286 Ft

74 057 Ft

348 343 Ft
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Bécsi kapu tér 8.

udvari homlokzat, kapualj és
lépcsőház állagmegóvási
munkáinak elvégzése
udvari homlokzat és udvari
nyílászárók, kapualj valamint a
lépcsőház állagmegóvási munkái

Orszátrház utca 13.

udvari homlokzat és udvari
nyílászárók valamint kapualj
állagmegóvási munkái

30 594 393 Ft

8 260 486 Ft

38 854 879 Ft

Országház utca 23.

tető karbantartási munkái

33 650 985 Ft

9 085 766 Ft

42 736 751 Ft

Országház utca 11.

udvari homlokzat és udvari
burkolat munkái

35 190 399 Ft

9 501 408 Ft

44 691 807 Ft

Úri utca 58.

parketta és egyéb fajavítási munkái

2 007 614 Ft

542 056 Ft

2 549 670 Ft

Márvánv utca 7.

tűzfal karbantartása

8 892 492 Ft

2 400 973 Ft

11 293 465 Ft

több címen

asztalos karbantartási munkák

4 974 200 Ft

1 343 034 Ft

6 317 234 Ft

Táncsics M. u. 23.

tető karbantartási munkái

6 489 000 Ft

1 752 030 Ft

8 241 030 Ft

GAMESZ

elektromos karbantartási munkák

447 790 Ft

120 903 Ft

568 693 Ft

Fő utca 15.1. 1.

festési munkák

120 000 Ft

32 400 Ft

152 400 Ft

Úri utca 20.

tető karbantartási munkái

42 758 760 Ft

11 544 865 Ft

54 303 625 Ft

Úri utca 40.

tető karbantartási munkái

42 902 352 Ft

11 583 635 Ft

54 485 987 Ft

GAMESZ

klímatisztítás, karbantartás

399 500 Ft

107 865 Ft

507 365 Ft

Horánv

karbantartási munkák

4 967 065 Ft

1 341 108 Ft

6 308 173 Ft

Zamárdi

gumiburkolat készítése

2 063 485 Ft

557 141 Ft

2 620 626 Ft

Úri utca 58.

ceremónia asztalok karbantartási
munkái

487 200 Ft

131 544 Ft

618 744 Ft

Toldv' F. u. 22-24.

bontás, új alap kialakítás

9 603 406 Ft

2 592 920 Ft

12 196 326 Ft

Úri utca 37.
Hess András tér 3.
fszt. 4.

térburkolás

4 630 839 Ft

1 250 327 Ft

5 881 166 Ft

karbantartási munkák

155 500 Ft

41 985 Ft

197 485 Ft

Dísz tér 1-2.

bontás, kerítés építése

7 434 885 Ft

2 007 419 Ft

9 442 304 Ft

Dísz tér 3.

pincelépcső betonozása

304 326 Ft

82 168 Ft

386 494 Ft

GAMESZ

klímaszerelési munkák

270 000 Ft

72 900 Ft

342 900 Ft

J ókai Anna szalon és
Virág Benedek ház
Horánv

kamerarendszer kiépítése

3 274 095 Ft

884 006 Ft

4 158 101 Ft

kerítés építése vadvédelem céljából

320 000 Ft

86 400 Ft

406 400 Ft

Toldy F. u. 22-24.

tetőszerkezet munkái

4 227 206 Ft

1 141 346 Ft

5 368 552 Ft

Attila út 39.

festés-mázolási munkák

3 284 135 Ft

886 716 Ft

4 170 851 Ft

Úri utca 8.

burkolási feladatok

7 587 083 Ft

2 048 512 Ft

9 635 595 Ft

298 000 Ft

80 460 Ft

378 460 Ft

5 725 384 Ft

1 545 854 Ft

7 271 238 Ft

384 000 Ft

0 Ft

384 000 Ft

17 388 520 Ft

4 694 900 Ft

22 083 420 Ft

Úri utca 22.

Toldy F. u. 22-24.
riasztó kiépítése
Fortuna utca 8.1. 2. és
II. 3-4.
karbantartási munkák
Iskola utca 10.

áramváltó csere

Országház utca 9.

utcai homlokzat karbantartása
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42 495 260 Ft

11 473 720 Ft

53 968 980 Ft

33 574 440 Ft

9 065 099 Ft

42 639 539 Ft

Iskola utca 28.

festési munkák

305 375 Ft

82 451 Ft

387 826 Ft

Vitája Benedek ház

érzékelők cseréje, karbantartása

323 640 Ft

87 383 Ft

411 023 Ft

Virájj Benedek ház

füstjelző szerelés

155 000 Ft

41 850 Ft

196 850 Ft

Dísz tér 13.

kapualj, lépcsőház karbantartása

12 488 000 Ft

3 371 760 Ft

15 859 760 Ft

Horánv

faházak karbantartási munkái

1 142 104 Ft

308 368 Ft

1 450 472 Ft

több címen

kapuk karbantartása

5 532 299 Ft

1 493 721 Ft

7 026 020 Ft

Iskola u. 28.

iroda kialakítás

3 589 250 Ft

969 098 Ft

4 558 348 Ft

Horváth kert

karbantartási munkák

6 848 271 Ft

1 849 033 Ft

8 697 304 Ft

Iskola utca 10.
Országház utca 16.1.
6.

elektromos karbantartási munkák

1 245 000 Ft

336 150 Ft

1 581 150 Ft

karbantartási munkák

2 141 803 Ft

578 287 Ft

2 720 090 Ft

265 000 Ft

71 550 Ft

336 550 Ft

2 125 000 Ft

573 750 Ft

2 698 750 Ft

694 176 Ft

187 428 Ft

881 604 Ft

497 731432 Ft

134 283 807 Ft

632 015 239 Ft

Pálva utca 7. II. 5.
Hunyadi 1. u. 9.

nyílászáró cseréje
védőtető építése omlásveszély
miatt

Batthyány tér 3.

előtető cseréje
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5. melléklet

FELÚJÍTÁSI MUNKÁK

Munka címe

Úri utca 32.
Dísz tér 7.
Fortuna utca 6.
Úri utca 24.
Dísz tér 13.
Orszájfház utca 16.
Úri utca 42.
Úri utca 34.
Országház utca 13.
Úri utca 17.
Országház utca 16.
Úri utca 24.
Úri u. 40.

Szerződéses
nettó összeg

Munka tárgya
utcai homlokzat és nyílászárók cseréje,
és az utcai épületszámyhoz kapcsolódó
udvari függőfolyosó részleges, valamint
az udvari terasz vízelvezetésének
állagmegóvási munkáinak elvégzése
utcai- és udvari homlokzat felújítási
munkái
tető és utcai homlokzat karbantartási
munkái
tető és utcai homlokzat felújítási
munkái
udvari homlokzat felújítása
udvari homlokzat és függőfolyosó
felújítási munkái
tető- és utcai homlokzat felújítása
utcai homlokzat és kapualj
utcai homlokzat, lépcsőház, tűzfal
utcai homlokzat
utcai homlokzat, nyílászárók
tűzfal állagmegóvási munkák
utcai homlokzat állagmegóvási
munkálatai
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ÁFA

Szerződéses
bruttó összeg

60 861 527 Ft

16 432 612 Ft

77 294 139 Ft

55 069 419 Ft

14 868 743 Ft

69 938 162 Ft

46 702 427 Ft

12 609 655 Ft

59 312 082 Ft

58 991 350 Ft
28 980 467 Ft

15 927 665 Ft
7 824 726 Ft

74 919 015 Ft
36 805 193 Ft

24 822 786 Ft
42 835 747 Ft
26 679 863 Ft
38 886 987 Ft
21 972 298 Ft
29 985 000 Ft
8 678 360 Ft

6 702 152 Ft
11 565 652 Ft
7 203 563 Ft
10 499 486 Ft
5 932 520 Ft
8 095 950 Ft
2 343 157 Ft

31 524 938 Ft
54 401 399 Ft
33 883 426 Ft
49 386 473 Ft
27 904 818 Ft
38 080 950 Ft
11 021 517 Ft

37 037 451 Ft

10 000 112 Ft

47 037 563 Ft

481 503 682 Ft

130 005 994 Ft

611 509 676 Ft

Az Intézményüzemeltetési csoport tevékenysége
A csoport létszáma 7 fő, mindannyian szakmunkások. A csoport személyi összetétele a javítási
karbantartási munkák szinte teljes körének elvégzését teszi lehetővé, melyet elsősorban az
intézményhálózat működtetése érdekében fejtenek ki. így van közöttük villanyszerelő, víz-, gázés fűtésszerelő, kőműves- és burkoló, festő-mázoló és asztalos szakképzettséggel rendelkező
kolléga. 2016-tól már képzett, vizsgázott hegesztő kollégánk is van, egyik munkatársunk OKJ-s
képzés keretében megszerezte az ívhegesztői képesítést.
Az intézményi teendőkön túl a Bérleményüzemeltetési Osztály által megrendelt kisebb-nagyobb
javítási munkákban vesz részt a csoport. így például a kéményhibák miatt fűtés nélkül maradó
bérlőknek a csoport szállítja ki az átmeneti időszakban való fűtés lehetőségét megteremtő
elektromos radiátorokat illetve gázszolgáltatás szüneteltetés esetén az elektromos főzőlapokat.
A csoport központi telephelye a Jégverem utca 6. szám alatt található, ahol műhely, raktár, öltözőés zuhanyzó helyiség áll rendelkezésre, asztalos műhelye pedig az Attila u. 15. alatt működik.
A csoport eszközökkel és szerszámokkal megfelelően el van látva, rendelkezik gördíthető
állvánnyal, létrákkal, fúró- és vésőgéppel, kéziszerszámokkal. Az elöregedett eszközök cseréje
folyamatosan zajlik. A csoport az anyagbeszerzést, szállítást saját erővel, egy Fiat Ducato
gépjárművel végezi.
A 2019-ban az intézmények igénybejelentése a következők szerint alakult:

Hónap

Teljesített igénybejelentések száma

Január

49

Február

32

Március

44

Április

28

Május

27

Június

21+ nyári munkák

Július

18 + nyári munkák

Augusztus

15 + nyári munkák

Szeptember

30

Október

30

November

40

December

22

Összesen:

482

A csoportnak az intézményekben hagyományos nyári szünetére, július és augusztus hónapra kell
beütemeznie a tervszerű karbantartásai zömét. Ezek a következők voltak:
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Érintett intézmény

Feladat rövid leírása

Lisznyai Utcai Általános Iskola

konyhák tisztasági festése, elhasználódott bútorok
cseréje/javítása

Szilágyi Erzsébet Gimnázium

konyhák tisztasági festése, elhasználódott bútorok
cseréje/javítása

Toldy Ferenc Gimnázium

konyhák tisztasági festése, elhasználódott bútorok
cseréj e/javítása

A 2019. évben is a GAMESZ feladatul kapta, hogy a Hotányi Ifjúsági Tábort felkészítse
gyermekek táboroztatására, ületve a Zamárdi üdülő karbantartását.
A 2019. évben
•

a Fő utca 31. alatti nyugdíjas klub világításának felújítása/korszerűsítése,

•

Dísz téri óvoda csoportszobájának/irodájának felújítása.

•

Toldy telephely konténer irodára faburkolat készítése.

®

Az évi 2 választás alkalmával a szavazó helyiségek előkészítése

•

Hattyú utcai nyugdíjas klub irodájának és társalgójának felújítása.

•

Iskola utca 44. óvoda foglalkoztatójának felújítása és 2 db ajtó cseréje.

•

Szilágyi Gimnázium tankonyhájában vízvezeték kiépítése.

•

Iskolai étkezőbútorok (székek, asztalok) cseréjének lebonyolítása.

•

Több önkormányzati lakás tisztasági festése.

•

Úri utcai házasságkötő mosdópultjainak felújítása.

•

A kerületben megtalálható hirdetőtáblák folyamatos aktualizálása és karbantartása.

A csoport munkájára, aktív részvételére a 2020-es évben is számítunk, minden a kerületben
végzendő kisebb-nagyobb munkában
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6. sz. melléklet

Járdatakarító részleg
2019. évben a járdatakarító részleg munkája folyamatos volt, rendkívüli esemény baleset nem
történt.
A terveket nehezen tudtuk teljesíteni, mivel az év folyamán öt fő hiányzott a létszámból. Az
álláshirdetésekre nem voltak megfelelő jelentkezők.

A közmunkaprogramból kettő főt határozott idejű szerződéssel foglalkoztattunk tovább. A két
dolgozó beilleszkedett, munkájuk hasznos volt, a frekventált területek takarítását végezték.
/Batthyány tér és környéke, Szilágyi Dezső tér, Corvin tér, Clark Ádám tér. Dísz tér.
Szentháromság tér, Kapisztrán tér, Halász bástya, Schulek lépcső, és a vár utcái/

A meglévő géppark
sorsz

gép

kor

állapot

1

KIA K-2500 /IPN-316 /

járdamosó

16

megfelelő

2

KIA K-2500 / JDR-675 /

járdamosó

15

megfelelő

3

KIA K-2500 / KIP-419 /

járdamosó

13

megfelelő

4

Toyota Dyna / MEE-805 /

lépcsőmosó

5

Applied Sweepers 525

kommunális seprőgép

14

megfelelő

6

Applied Sweepers 414

kommunális seprőgép

10

megfelelő

7

Tennant 636

kommunális seprőgép

6

megfelelő

8

Melex

Elektromos tehergépkocsi

2

újszerű

Glutton 2211

elektromos hulladékszedő

HP

megfelelő

4

megfelelő

9

megfelelő

gép
10

Glutton 2211

elektromos hulladékszedő
gép

11
12

Mathieu AzuraFlex

kommunális seprőgép

4

megfelelő

Tenax 1.0

elektromos

3

újszerű

kommunális

seprőgép

A géppark állapota megfelelő volt. Az üzemeléshez szükséges szervizeket, kisebb javítási
munkákat és műszaki vizsgákat kellett elvégeztetni.
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A kettő darab Applied 414RS típusú takarítógépből az egyik működőképes, a másik javítása
gazdaságtalan, selejtezése folyamatban van. Az elkövetkezendőkben célszerű lenne hasonló
paraméterekkel rendelkező korszerűbb, elektromos gépet beszerezni helyette.

A 2013. évben beszerzett Tennant 636 típusú kommunális seprőgép hatékonyan dolgozott.

A

gép 2019. december 15.-ig 3100 üh-t teljesített. A téli hónapokban hó eltakarító eszközzel volt
felszerelve, a havas napokon is igen hasznos munkát végzett.

A 2005. évben vásárolt Tennant 525 típusú seprőgép át lett alakítva, a seprési funkcióját
megszüntettük, vízzel való takarításra, mosásra lett átépítve. A díszburkolatokon lévő szemetes
edényekből kikerülő ragacsos anyagok feltakarítását is ezzel a géppel végeztük az idén. A téli hó
eltakarítási munkákban ez a gép is részt vett. Az elkövetkezendőkben célszerű lenne ugyanezen
funkciókkal rendelkező gép beszerzése.

A kettő darab, 2012 és 2016 években beszerzett Glutton 2211 típusú elektromos hulladékszedő
gép üzeme is megfelelő volt az év folyamán. A vár területén és az önkormányzat által felújított
parkokban dolgoztak. Szennyező és káros anyag kibocsátás nélkül üzemelnek.

A 2015. év óta dolgozó Marhieu Azura Flex típusú seprő-felszívó gép szemét gyűjtési és seprési
feladatokat látott el a tervezetteknek megfelelően. A járdák mosása után az úttestekre került
szennyeződéseket is ezzel a géppel tudtuk összetakarítani.

A kettő éve üzembe helyezett Tenax 1.0 típusú elektromos seprő-felszívó gépnek nagy sikere
volt a lakosság körében. A gép főként a vár keskeny járdáit, utcáit takarította. Több köszönő
visszajelzés érkezett a környezettudatos gépbeszerzés és a munkavégzésünk kapcsán.

Kettő éve lett üzembe helyezve egy Melex típusú elektromos kis tehergépkocsi, mely a
kutyaszemét összegyűjtését hivatott ellátni. Tizenéves fennálló probléma oldódott meg a jármű
beszerzésével és üzembe helyezésével.

Mosó járművek
A járdák és a lépcsők mosása folyamatos volt. A kiemelt, turisták által sűrűn látogatott frekventált
városrészekre fordítottunk nagyobb figyelmet.
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A négy darab tehergépjármű és a rajtuk lévő munkaeszközök, mosók megfelelően működtek. Itt
meg kell jegyezni, hogy a négy gépjármű átlagéletkora 12 év. Bármikor előfordulhat olyan fődarab
meghibásodás, ami a javíttatásukat gazdaságtalanná teszi. A járművek fokozatos cseréje
környezetvédelmi szempontból is indokolt lenne, mivel a négyből három az EURO 2 osztályba
sorolt motorral rendelkezik.

Költségek
A 2019. évre tervezett üzemeltetési költség az év végéig megfelelően alakultak. A tervezettnél
lényegesen kisebb összeget kellett javításokra fordítani.

Egyéb feladatok
A részleg dolgozói az év folyamán besegítettek az önkormányzat részlegeinek is. Szemetet
gyűjtöttek és szállítottak a játszóterekről a parkokból. A játszóterek burkolatát, mászókákat,
padokat takarították és mosták. Rendezvények előkészítésében közreműködtek.
A frekventált helyeken lévő épületekről rendszeresen takarították a szövőlepke hálóját.

Kutyaürülék gyűjtő edények
A meglévő kutyaszemetes edények higiéniás karbantartása is folyamatos volt/ gyűjtőzacskók
zsákok cseréje/, műszaki állapotuk javul, mivel az elöregedett edényeket fokozatosan cserélteti le
a városüzemeltetés. Az esztétikai hibákat és kisebb javításokat is elvégzik. Folyamatos
tájékoztatást biztosítunk részükre a meghibásodásokról, sérülésekről.
Az edények tartalmának összegyűjtése megoldódott. A tervezettnek megfelelően üzemel került
egy darab elektromos tehergépkocsi. A jármű napi rendszerességgel bejárja a kerületben
kihelyezett kutyaszemetes edényeket, tartalmukat egy gyűjtőhelyre szállítja. így a szemét minden
esetben még aznap a gyűjtőtartályokba kerül. A Melex típusú elektromos tehergépkocsi 2018.
április 22.-én lett átadva, üzembe állítva. Azóta a kutyaszemetes edények higiéniás állapotára
történő, valós panaszos bejelentések nem volt.

Zászlók
A kerület zászlókat a nemzeti ünnepek alkalmával cseréltük le. A köztes időszakban több ízben
megrongáltak a szélsőséges időjárás miatt. A szakadozott, megrongálódott zászlókat igyekeztünk
a legrövidebb időn belül pótolni.
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68/2020. rVII. 16.) önkomiányzati 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
BUDAPEST I. KERÜLET NÉPJÓLÉTI KÖZALAPÍTVÁNY
székhely:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
nyilvántartási szám: 01-01-0005823
országos azonosító: 0100/60964/1995/609641995
adószám:
18082308-1-41
képviseli:
Balicza Iván kuratóriumi elnök
a továbbiakban: Támogatott között a mai napon az alábbi feltételekkel.

1.

Támogató a jelen támogatási szerződésben rögzített — alább részletezett feltételekkel — vissza nem
térítendő pénzügyi céltámogatást nyújt a Támogatott részére.

2.

Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.)
önkormányzati rendelet alapján a 2020. évi kiadási előirányzatai terhére (Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre — ebből: egyéb civil szervezetek) mindösszesen
20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint támogatást biztosít,

amelyet a Támogatott Raiffeisen Bank: 12001008 - 01584753 — 00100004 számú számlaszámára a
támogatási szerződés aláírását követő három munkanapon belül átutal.
3. Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások ádáthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatási összeg a jelen
szerződés aláírásától 2020. december 31. napjáig használható fel a következő feltételekkel:
3.1. A Támogatott a támogatási összeget a Budapest I. kerület lakosságának szociális támogatására fordíthatja
2020-ban a saját döntései alapján megítélt, egyedi támogatási határozatai alapján.
A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.

5.
6.
7.
8.

A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
50. § (1) bekezdés a) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
valamint az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen
szerződés 1. mellékletében nyilatkozatot tesz.
Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-, felszámolási,
végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének a nyilvánosságra
hozatalához.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében lehet
felhasználni.
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.
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9.

A folyósított támogatás szercődés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és pénzügyi
összesítővel kell elszámolni a Támogató felé.
10. A támogatási szerződésben foglaltak megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
11. Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához” című, jelen szerződés 4. számú
melléklete tartalmazza.
12. Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerződésben
foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles írásban
Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

13. Támogatott a támogatást kizárólag az alapszabályában rögzített cél megvalósítására, e szerződésben
rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
14. Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
14.1. Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
14.2. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok bármelyikét
visszavonja.
15. Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott a
Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
16. Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére, a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított 8
banki napon belül.
17. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított céljellegű
támogatást nem az alapfeladatainak a megvalósítására használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az addig felhasznált
összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8
banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt
bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal növelten.
18. A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint 2021. február
28. napjáig vagy, amennyiben ezen a napon a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm.
rendelet hatályban van, úgy a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül köteles a csatolt
Elszámolási lap (3. számú melléklet) felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi
bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást
ellenőrzés céljából kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat címére.
19. A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához” című, jelen
szerződéshez csatolt 4. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz csatolandó még a
kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is, amennyiben az a Támogatott vonatkozásában releváns (2. számú
melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy csak a Támogatási szerződés kelte és 2020.
december 31. közötti időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli
bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
20. Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó kötelezettségét
elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott
rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás visszafizetésére az
Áht. szabályai alapján.
Egyéb rendelkezések
21. A szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok a jelen szerződés elválaszthatatlan részét
képezik.
22. Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót
feltünteti.
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23. Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés aláírására megfelelő
jogosultságai rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai
szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
24. Támogatott jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a támogatás nyújtásának pénzügyi évében,
valamint a megelőző két pénzügyi évben az európai versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet
fogalmai szerinti csekély összegű („de minimis”) támogatást részére nem ítéltek meg, továbbá nincs
folyamatban ilyen támogatás iránti kérelem elbírálása.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá azzal,
hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Budapest, 2020.............. .. „

”

Budapest, 2020.................„

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

”

Balicza Iván
kuratóriumi elnök

Jogi ellenjegyzés:

dr. Tarjányi Tamás
jegyző
Pénzügyi ellenjegyzés:

Jambrisekné Borhy Gabriella
gazdasági irodavezető

74

támogatási szerződés 1. melléklete

Nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény SO. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről
Alulírott Balicza Iván mint a Budapest I. Kerület Népjóléti Közalapítvány képviseletére jogosult
képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári
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 ádátható szervezetnek.
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a Budapest I. Kerület Népjóléti
Közalapítvány (a továbbiakban: szervezet) az Nvt 3. § (1) bekezdésének c) és ca) pontjai alapján ádátható
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 valóban 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, 2020.

Balicza Iván
kuratóriumi elnök
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támogatási szerződés 2. melléklete

NYILATKOZAT

Alulírott Balicza Iván kuratóriumi elnök a Budapest I. Kerület Népjóléti Közalapítvány
képviseletében nyilatkozom, hogy az alapítvány
ÁFA körbe tartozik
/
az ÁFÁ-t visszaigényelheti

/

Nem tartozik ÁFA körbe*,
Nem igényelheti vissza*.
* A megfelelő aláhúzandó!

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.
Budapest, 2020.

Balicza Iván
kuratóriumi elnök
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támogatási szerződés 3. melléklete

Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2020-ban kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla
száma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Számla
Számla nettó
bruttó értéke értéke (Ft)
(Ft)

ÁFA
tartalom
(Ft)

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:
bruttó Ft
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Összesen:
nettó Ft

ÁFA tartalom
összesen

NYILATKOZAT
Balicza Iván a Budapest I. Kerület Népjóléti Közalapítvány képviselője kijelentem, hogy a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzattól 2020. évben kapott
...............................

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Budapest, 2020.

Balicza Iván
kuratóriumi elnök
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támogatási S2erződés 4. melléklete

TÁJÉKOZTATÓ
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.
I. 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 fémmásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatóak el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
1. a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges beszámoló.
2. a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap.
3. a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e
tájékoztatóban előírt mellékleteivel
4. Nyilatkozatok
1. A szöveges beszámoló
A pályázat/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.
2. Az Elszámolási lap kitöltése
2.1. Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell
tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru/szolgáltatás megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét és áfa tartalmát.
2.2. Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat” rovatait ki kell tölteni a pályázat/támogatási kérelem
adataival, 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 —
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vagyis a Támogatott S2ervezet képviseletére jogosult — személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási
lapot a szervezet bélyegzőjével is ellátni.
Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre jogosult, vagy sem.
Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti figyelembe az
elszámolásában.

II. Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
1.

Hitelesített számlamásolatok, záradékolás

A számla eredeti példányára (nem a hátoldalára!) kérjük felvezetni az alábbi szöveget:
„Felhasználva a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi támogatása terhére.”
Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező 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.
2. Kifizetést igazoló bizonylatok:
1.1. 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.
1.2. Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
2. Elszámolható költségek:
2.1. Személyi jellegű kiadások
a) bérköltségek
b) megbízási díjak
c) tiszteletdíjak
Az elszámoláshoz benyújtandó dokumentumok:
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1.
2.
3.

szerződés hiteles másolata
az 1. pont szerint záradékolt bérjegyzék hiteles másolata
a 2. pont szerinti kifizetést igazoló dokumentum hiteles másolata

3.2. Dologi kiadások
A támogatási cél megvalósulásához kapcsolódó dologi kiadások például: bérleti díjak, üzemeltetési
költségek, reklám és propaganda költségek, anyagköltségek, csoportos étkezési költségek, szállásköltségek,
szállítási költségek, kis értékű (100 eFt alatti) tárgyi eszköz költségek.
Az elszámoláshoz csatolandó dokumentumok:
1.
szerződés vagy megrendelő hiteles másolata
2.

az 1. pont szerint záradékolt számla hiteles másolata

3.

a 2. pont szerinti kifizetést igazoló dokumentum hiteles másolata

3.3. Utazási költség: amennyiben az utazáshoz
a)

a támogatott szervezet járművét használták, szükséges csatolni hitelesített másolat formájában
a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.

b) ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
c) Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.

3. Eszközbeszerzés:
3.1. Amennyiben — a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 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.
3.2. 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.

III. 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:
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•
•

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.
FV. Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt 20 munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
V. 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 alatti — maradványt nem kell visszafizetni.
VI. 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 mértek növekedésből adódó
különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell kezdeményezni
a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles visszautalni
a Támogató bankszámlájára.
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.
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71/2020. (VII. 16.) önkormányzati határozat melléklete

(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

módosított és egységes szerkezetű

ALAPÍTÓ OKIRATA

2020. 07

Váradiné Naszályt Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
(KASZ:36058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A
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Alulírott Váradiné Naszályt Márta polgármester, Magyarország Alaptörvényének 33.
cikke (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján,
Budapest I. Kerület Budavár
Ónkormányzata, mint alapító nevében és képviseletében eljáró Képviselő-testület
elnökeként, a Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete
......................... számú határozata alapján, a Budai Vároltalmazó Közalapítvány (
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., nyilvántartási szám: 01-01-0005815. Fővárosi
Törvényszék, adószáma: 18081871-2-41) - a továbbiakban: Alapítvány Alapító
Okiratát, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény rendelkezéseinek megfelelően, 2020. év július hó..... napjával, az alábbiak
szerint állapítja meg:

I.

AZ ALAPÍTÓ ADATAI

Az Alapító neve: Budapest I. kerület Budavári Ónkormányzat
Az Alapító államháztartási egyedi azonosítója (ÁHTI): 745202,
Törzskönyvi nyilvántartási száma: 735649, Magyar Államkincstár
Az Alapító székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Az Alapító képviseletére jogosult:
A Budapesti I. Kerület Budavári Ónkormányzat képviselő-testülete, a képviselő
testületet
elnöke:
Váradiné
(lakcíme:..........................................
II.

Naszályi

Márta

polgármester

AZ ALAPÍTVÁNY NEVE

Budai Vároltalmazó Közalapítvány
III.

AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE, HONLAPJÁNAK CÍME, LEVELEZÉSI
CÍME, IDŐTARTAMA, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA MEGSZERZÉSÉNEK
IDŐPONTJA

Az Alapítvány székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Az Alapítvány honlapjának címe: http://www.budavar.hu/budai-varoltalmazokozhasznu-kozalapitvany
Az Alapítvány központi levelezési címe: .. .@.......... hu
Korábbi közhasznú szervezeti nyilvántartás dátuma: 2001. 02. 23.
Az Alapítvány közhasznú jogállásása megszerzésének időpontja annak Törvényszék
általi bejegyzésének napja.
Az Alapítványt az Alapító határozatlan időtartamra hozta létre.
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polgármester
Alapító nevében és képviseletében
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IV.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE, A KEDVEZMÉNYEZETTEK
KÖRE, KÖZZÉTÉTEL

Az Alapítvány célja, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:

Önkormányzat) kerületében a Budai Vámegyed épületegyüttesének (elsősorban a
Halászbástya és környéke, a várfalak, barlangok és épített környezetük), kulturális
örökség helyi védelme közfeladatok ellátásának elősegítése.
E célok érdekében az alábbiakban írt közhasznú tevékenységeket végzi, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontjában, valamint 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott a helyi
közművelődési tevékenység támogatása,
közfeladatokhoz kapcsolódóan:

a

kulturális

örökség helyi védelme

A Budai Várnegyed épületegyüttesének (elsősorban a Halászbástya és körkénye, a
várfalak, barlangok és épített környezetük), mint a világörökség részének
megmentésével, az elmúlt történeti korok építészeti és történeti emlékeinek feltárásával
és bemutatásával,
támogatásával;

a

kutatások

eredményeinek

közzétételével

az

alapítvány

Budapest I. kerülete történelmi hangulatának visszaállításával és az eljövendő
generációk számára való megőrzésével filmeken és könyv alakban - kulturális,
művészeti és történeti tanulmányok, kiadványok és ismertető anyagok formájában való hazai és határainkon túli megjelenítésével;
Az I. kerülethez kapcsolódó helytörténeti kutatások támogatásával, a kutatók részére
történő ösztöndíjak adományozásával;
Az 1. kerülethez kapcsolódó szakmai konferenciák, tanácskozások szervezésével és
lebonyolításával, a múlt örökségének megismertetésével és közzétételével.
Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az Alapítványi céloknak megfelelően bárki
részesülhet.
Az Alapítvány működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának
nyilvánosságát az Alapítvány az Alapító által kezelt http: / / www.budavar.hu/ budaivaroltalmazo-kozhasznu-kozalapitvan internetes honlapján biztosítja.
Az Alapítvány beszámolási és nyilvántartási szabályaira a 2011. évi CLXXV. törvény 27
30. §-a rendelkezéseit az irányadóak.
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Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét minden év május 31.
napjáig, az Alapító által kezelt http: / / www.budavar.hu/budai-varoltalmazokozhasznu-kozalapitvany internetes honlapján és a helyben szokásos módon, az
önkormányzat hivatalos lapjában hozza nyilvánosságra és teszi közzé.
Az Alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból
saját költségére másolatot készíthet.
Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítását (módosítással egységes szerkezetbe
foglalt szövegét) a Magyar Közlönyben, az Ónkormányzat hivatalos lapjában, illetve a
http: / / www.budavar.hu / budai-varoltalmazo-kozhasznu-kozalapitvany
honlapján teszi közzé.

V.

internetes

AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE

Az Alapítvány nyitott, így ahhoz bármely magyar és külföldi természetes és jogi
személyek, adományozók feltétel nélküli, eseti vagy rendszeres pénzbeli vagy nem
pénzbeli (együttesen: vagyoni hozzájárulás) adományaikkal csatlakozhatnak. Az
Alapítványhoz csatlakozó jogi vagy természetes személyt megilleti az a jog, hogy
javaslatokat tegyen az célokon és tevékenységi körön belül a Kuratórium részére a
vagyoni juttatása felhasználására vonatkozóan. A javaslat kikötéséről és annak esetén
annak elfogadásáról az Alapítványkezelő szerve, a Kuratórium dönt és döntéséről a
csatlakozót értesíti. Az alapítványi támogatás devizában is történhet. A csatlakozással a
csatlakozó nem válik Alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat.
Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozott
összeget akár közvetlenül, akár valamely szolgáltatással összefüggésben, vagyoni előny
megszerzése érdekében adják.
Az Alapítvány nem fogadhat el olyan támogatást, amely ellentétes Magyarország
Alaptörvényével, vagy az Alapítvány Alapító Okiratával és céljával.
Az Alapítvány
szervezettel,
céljaival.

csatlakozó jogi érdekében

kész

együttműködni

amelynek tevékenysége törvényes és

minden

olyan

nem ellentétes az Alapítvány

Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

VI.

AZ ALAPÍTVÁNY

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében
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Az Alapítvány induló vagyona az Alapító által rendelkezésre bocsátott 200.000 Ft, azaz
Kettőszázezer forint készpénzből, valamint az Alapítvány javára eddig befizetett
támogatásokból és felajánlásokból tevődik össze.
Az Alapítvány jelenlegi vagyona, amely egyben az Alapítvány törzsvagyona: 200.000.Ft, azaz Kettőszázezer forint.
Az alapítványi célok megvalósítására és az Alapítvány működtetésére
törzsvagyonként szolgáló alapító vagyon, annak hozadékai és kamatai.

a

Az Alapítvány vagyona gyarapodhat:
a)

az Alapító további adományaival,

b)

más támogatók önkéntes hozzájárulásával,
a.) Az Alapítvány részére juttatott adományok teljes összegével, amely lehet pénz (tőke,
kamat, járadék, értékpapír, deviza),

c)
d)

Az Alapítvány részére nyújtott természetbeni adománnyal,
pályázaton elnyert támogatással,

e)
f)

az Alapítvány tevékenységéből származó eredményből,
az Alapítvány vagyonának hozamából és kamatai,

g)

jog (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati- és tulajdonjog), tevékenység,
közreműködés,

h)

dolog (ingó- és ingatlan, műtárgy, termék) átruházása.

i)

egyéb bevétel révén, a hatályos törvényekben, jogszabályokban meghatározottak
szerint.

Az Alapító és a csatlakozó az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az Alapító és a
csatlakozó jogutódjára is.
Az Alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az Alapító Okiratban meghatározott
módon kell kezelni és felhasználni.

VII.

AZ
ALAPÍTVÁNY
VAGYONKEZELÉSÉNEK
SZABÁLYAI,
AZ
ALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT CÉLOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK
SZABÁLYAI

Az Alapítvány működése során önállóan, éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik.
Vagyonát kizárólag a jelen Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósítására, az
ennek érdekében végzett tevékenységekre - beleértve az Alapítvány működtetését -
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használhatja. A végezhető tevékenységekre és a vagyon felhasználására vonatkozó
megkötések az Alapítvány által esetlegesen létrehozott vállalkozásra is érvényesek.
Az Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytathat. Az Alapítvány az
alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult, amit csak az Alapító Okiratban meghatározott alapcélok szerinti
tevékenység megvalósításának veszélyeztetése nélkül végezheti.
A Kuratórium az Alapítvány céljainak elérése érdekében gazdálkodhat vagyonával,
szolgáltatásokat nyújthat, együttműködhet hazai és nemzetközi intézményekkel és
alapítványokkal. Megbízatása teljesebb ellátása érdekében közalapítványi Irodát hozhat
létre.
Az Alapítvány gazdasági tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten kell nyilvántartani. A gazdálkodás során elért eredményt nem lehet
felosztani, azt az Alapító Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre kell
fordítani.
Az Alapítvány működésének, szervezetének, képviseletének, valamint gazdálkodásának
részletes rendjét az SZMSZ szabályozza, befektetési tevékenységet, befektetési szabályzat
alapján folytathat, az Alapító Okirat keretei között, melyet a Kuratórium fogad el.
Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium az
Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány vagyonának 90 %-át
felhasználhatja.
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány pályázat útján vagy pályázat
nélkül anyagi juttatásokat biztosíthat, így különösen: ösztöndíjat alapíthat, támogatást
nyújthat, megbízási és vállalkozási szerződést köthet, valamint alapítványi díjat létesíthet
minden olyan magánszemély vagy szervezet részére aki, illetve amely az Alapítvány
céljainak eléréséhez jelentős mértékben hozzájárul.
Az Alapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító
Okiratban foglalt célokra.
Főszabályként az Alapítvány a támogatások és egyéb juttatások odaítélésekor az
Alapítvány által támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az
elszámolás és az ellenőrzés módját tartalmazó szerződést köt.
Az Alapítvány számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél szerinti
(közhasznú) tevékenységének és gazdasági-vállalkozási tevékenységének bevételei.
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költségei, ráfordításai és eredménye (nyeresége, vesztesége) egymástól elkülönítve
megállapíthatók legyenek.
Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenysége tekintetében elkülönítve mutatja ki
bevételeit, a 2011. évi CLXXV. törvény 20. § - 22- §-a szerinti tartalommal.
Az Alapítvány a gazdálkodás részeként terveket, nyilvántartásokat, beszámolókat készít.
Az éves beszámolóval egyidejűleg tevékenységéről jelentést készít, amelyet legkésőbb a
tárgyévet követő év május 31. napjáig, az Alapító által működtetett honlapján közzétesz.
Az Alapítvány a honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.
A fenti kötelezettségek nem érintik az Alapítvány kötelezettségét a Számviteli törvény
szerinti beszámoló, közhasznúsági melléklet elkészítésére, letétbe helyezésére és
közzétételére vonatkozóan.
Az Alapítvány tevékenységéről szóló jelentés tartalmazza:
a.)
a számviteli törvény szerinti beszámolót,
b.)

a cél szerinti juttatások kimutatását,

c.)

helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékét,

d.)

az Alapítvány egyes vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét, és
a közhasznúsági mellékletet.

e.)

Az Alapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő,
szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt az alapítvány vagyonából kifizethető díjazás
és költségtérítés illeti meg.
A Kuratórium tagjai díjazásra és költségtérítésre jogosultak az Alapító általi döntés
alapján, módon és szabályok szerint.

Az Alapítvány működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Alapítvány
Kuratóriumának elnöke biztosítja

VIII.

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:

8.1.

Alapító

Az Alapító, Magyarország Alaptörvényének 33. cikke (1) és (2) bekezdésében foglaltak
alapján, az alapítói jogokat az Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

Váradiné Naszályi Márta
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Az alapító hatáskörébe tartozik különösen:

a. ) Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása;
b. ) Kuratórium elnökének, tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak
megválasztása, valamint ezen szervek tagjainak díjazása és
megállapítása; változások átvezetése az illetékes Törvényszéken,

költségtérítésének

c. ) Az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén a kuratórium
egy tagjának vagy a kuratórium egészének visszahívása;
d. ) közalapítvány megszüntetése, feltéve, hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más
módon vagy szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható,
e. ) amitjogszabály az Alapító hatáskörébe utal.

8.2.

Az Alapítvány szervei a következők:

a.) a Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve és tagjait és elnökét az Alapító nevezi ki,
b. ) a Felügyelőbiztottság, az Alapítvány ellenőrző szerve, amely felügyeli és ellenőrzi a
Kuratórium és az Alapítvány működését és gazdálkodását, amelynek tagjait az Alapító
nevezi ki,
c. ) az Alapítvány munkaszervezete, amely az Alapítvánnyal kötött megbízási, vállalkozási
szerződésben meghatározott feladatokat ellátó megbízottjaiból, vállalkozóiból és
munkavállalóiból áll, akiket a Kuratórium elnöke irányít, aki a Kuratórium felé
tartoznak beszámolási kötelezettséggel.

8.3.

A Kuratórium

Az Alapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és
védelmére az Alapító, 3 (három) tagú Kuratóriumot hoz létre, amelyből legalább két tagnak
belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve.

8.3.1.

A Kuratórium tisztségviselői:

A Kuratórium tagjainak nevét és személyi adatait, valamint a kinevezésükre vonatkozó adatokat
az alapító Okirat I. számú melléklete tartalmazza.

8.3.2. A kuratóriumi tagság keletkezése és megszűnése
A kuratóriumi megbízatás 5 (öt) éves, határozott időre szól. A kuratóriumi tagokat az
Alapító jelöli ki. Az Alapító fenntartja magának a kuratórium elnöke kijelölésének jogát.
A kuratóriumi tagság megszűnésének esetei:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
(KASZ:36058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A

91
A Kuratórium bármely tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja
vissza
A kuratóriumi tag megbízatása a visszahíváson kívül megszűnhet még: lemondással,
elhalálozással, illetve kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével. A kuratórium
elnökének, tagjának lemondása esetén köteles ellátni a tisztségéből eredő kötelezettségeit.
A Kuratórium valamennyi tagja, tisztségviselője megfelel a 2011. évi CLXXV. törvény 39. §
(1) bekezdésében előírt feltételeknek, figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra és a 2013.
évi V. törvény 3:22 g (1), (4), (5), (6) bekezdés és a 3:397 § (2)-(4) bekezdésében előírt
feltételeknek.
a.) A Kuratórium tagja, elnöke az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b.) A Kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni.
c.) Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
d.) Nem lehet kuratóriumi tag az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyvezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
e.) Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
Kuratórium tagja.
f.) A közhasznú szervezet megszűnését követő (három) évig nem lehet az Alapítvány
Kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
Kuratórium tagja (elnöke), illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
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A Kuratórium tagjai között is kizáró körülmény a közeli hozzátartozói kapcsolat.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, hozzátartozója (élettársa) (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján,
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem szavazhat az a kuratóriumi tag:
c.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány
másfajta előnyben részesít,
d.) akivel a határozat alapján szerződést kell kötni,
e.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
f.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll, vagy
g.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
A Kuratórium működőképességének biztosítása érdekében a kijelölésre jogosult a
kuratóriumi tagok kijelöléséről döntést hoz az alábbiak szerint:
a.) a megbízatási idő lejárta előtt 60 nappal,
b.) visszahívás esetén a visszahívással egyidejűleg,
c.) lemondás esetén a lemondásról szerzett értesülés időpontjától
számított 60 napon belül,
d.) a tag haláláról szerzett értesülés időpontjától számított 60 napon belül.

8.3.3. A Kuratórium hatásköre:
Az Alapítvány céljának megfelelően, az Alapító Okiratban rögzített módon történő
felhasználása és kezelése során:
a.) az Alapítvány céljainak megvalósítása;
b.) az Alapítvány képviselete;
c.) rendelkezés az Alapítvány pénzforgalmi bankszámlája felett;
d.) döntés az Alapítvány vagyonának felhasználásáról;
e.) éves és hosszabb távra szóló tervek valamint az ezek végrehajtásáról szóló
beszámoló készítése, elfogadása;
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f.) az éves tevékenységéről készített éves beszámoló és közhasznúsági
melléklet jóváhagyása,
g.) az Alapítvány pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységének irányítása;
h.) munkaszervezet létrehozása, az Alapítvány Szervezeti és Működési
Szabályzatának jóváhagyása;
i.) döntés a csatlakozói támogatások, adományok
felhasználásáról vagy visszautasításáról;

elfogadásáról

és

j.) döntés az Alapítvány által nyújtandó pályázati és más támogatásokról;
k.) a Kuratórium ügyrendjének kidolgozása és jóváhagyása;
l.) nyilvántartás vezetése a Kuratórium döntéseiről, amelyből megállapítható
a döntések tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők
számaránya;
m.)az Alapító tájékoztatása az Alapítvány működéséről, az Alapító Okirat
módosításának
illetve
új
tisztségviselő
(kuratóriumi
vagy
felügyelőbizottsági tag) kijelölésének szükségességéről (például lemondás,
összeférhetetlenség, stb. miatt);
n.) elvégzett tevékenységéről, kiemelten az alapítványi vagyon kezeléséről és
felhasználásáról évente legalább egy alkalommal írásos tájékoztatást ad az
Alapító részére.
o.) az Alapító Okirat
módosításakor a módosított és egységes
szerkezetbe rendezett Alapító Okiratnak
Magyar Közlönyben, az
Önkormányzat hivatalos lapjában és a http:/ [_www.budavar.hu/ budaivaroltalmazo-kozhasznu-kozalapitvanv honlapján
köteles gondoskodni.

történő közzétételről

p.) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a törvény vagy az Alapító Okirat
nem utal az Alapító kizárólagos jogkörébe.
A Kuratórium tagjai díjazásra jogosultak és költségtérítésre jogosultak az Alapító általi
döntés alapján, módon és szabályok szerint.

8.3.4.

A Kuratórium működése

Az Alapítványt harmadik személyekkel és hatóságokkal szemben a Kuratórium elnöke
önállóan, vagy a Kuratórium két tagja együttesen képviseli. A képviseleti jog
munkaszervezet alkalmazottaira, az ügyek meghatározott csoportjára nézve írásbeli
nyilatkozattal átruházható. A képviseleti jogot a munkavállaló a Kuratórium elnökének
írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel
együttesen gyakorolhatja.
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Az képviseletre jogosultak az iratokat, az Alapítvány géppel vagy kézzel előírt, előnyomott,
illetve előnyomtatott, teljes vagy rövidített neve alatt, - a hiteles aláírási nyilatkozatuknak
megfelelően - saját névaláírásukkal látják el.
Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke önállóan jogosult rendelkezni.
Utalványozási joggal az Kuratórium elnöke önállóan rendelkezik.
Amennyiben az Alapítvány munkavállalót foglalkoztat, a munkáltatói jogokat az alapítvány
alkalmazottaival szemben a Kuratórium elnöke gyakorolja.

8.3.5. Kuratórium ülésének átalános szabályai
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható
módon. írásban igazolható módon történő kézbesítésnek minősül a tagnak elektronikus,
kizárólag általa használt, a Kuratórium elnökének előzetesen bejelentett, személyes e-mail
fiókjára/e-mail címére küldött üzenettel lehet, azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön a tag által.
Szükség szerint a kuratóriumot össze kell hívni, ha azt a Felügyelőbizottság vagy bármely
kuratóriumi tag kezdeményezi a cél és ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium
elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül intézkedni a
kuratóriumi ülés összehívásáról. Ha a Kuratórium elnöke ennek a kötelezettségének nem tesz
eleget, akkor a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag és a Felügyelőbizottság is
összehívhatja.
A Kuratórium ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható. A személyiségi jogokat érintő kérdéseknél az elnök zárt ülést rendelhet el. A
nyilvánosság kizárásáról a Kuratórium egyedi határozattal dönt. A zárt ülésről a Kuratórium
az egyes napirendi pontok elfogadásával egy időben egyszerű szótöbbséggel határoz.
A Kuratóriumot a Kuratórium elnöke hívja össze a kitűzött időpontot megelőző legalább 8
(nyolc) nappal, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének a közlésével, mellékelve a
megvitatásra szánt írásos dokumentumokat.
A Kuratórium ülését az elnök meghívó megküldésével vagy annak az Alapítvány honlapján
történő közzétételével hívja össze. A kuratóriumi ülést az Alapítvány székhelyén kell tartani.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjaikat kialakíthassák. A meghívóban
közölni kell a napirendeket, csatolva az írásos előterjesztéseket és az ülés előtt legalább nyolc
(8) napon belül el kell juttatni a kuratórium tagjaihoz. Ha a kuratóriumi ülést nem,
szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A
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kuratóriumi ülésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárult.
A kuratóriumi ülést az elnök vezeti. A Kuratórium akkor határozatképes, ha szavazásra
jogosult tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését
30 napon belül, változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni.
A meghívóban közölni kell a napirendeket, csatolva az írásos előterjesztéseket. Az írásos
előterjesztéseket az ülés előtt 8 nappal, de az ülés előtt legalább 24 órával el kell juttatni a
kuratórium tagjaihoz. Ha az Alapító Okirat másként nem rendelkezik, a Kuratórium
határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A kuratóriumi ülésekről
jegyzőkönyvet kell készíteni, rögzítve a napirendet, a vita lényegét, az egyes tagok esetleges
különvéleményét, valamint határozatokat.
A Kuratórium döntéseit a Kuratórium elnöke tartja nyilván, a Határozatok tárában. Ebben fel
kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenőrzők számarányát
(nyílt szavazás esetén) személyét.
Az elnök gondoskodik az Alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről, írásban,
igazolható módon.
A Kuratórium határozatai nyilvánosak, azokat a Közalapítvány hivatalos honlapján közzé kell
tenni. A Kuratórium döntéseit továbbá az érintettekkel írásban, igazolható módon is közölni
kell.
Az Alapítvány működésével, a Kuratórium tevékenységével kapcsolatban keletkezett
iratokba - személyazonosságának igazolása és érekeének valószínűsítését követően - az
alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintés a Kuratórium elnöke vagy az általa
kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 15 napon belül az Alapítvány székhelyén
biztosítja.
Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről honlapján és az Ónkormányzat helyi lapjában tájékoztatja a
nyilvánosságot, az Alapító Okirat szerinti módon és tartalommal.
Az Alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámolót a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel
fogadja el.

8.3.5.I.

Kuratórium ülésének összehívása rövid úton

Sürgős döntést igénylő ügyekben a Kuratórium elnöke az ülést rövid úton (személyesen,
telefonon) is jogosult összehívni, de ezt a körülményt a Kuratórium üléséről készült
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jegyzőkönyvben rögzíteni kell. Sürgős döntést igénylő ügynek

minősül, ha a konkrét

körülményektől függően 48 óra vagy kevesebb időn belül kell a Kuratóriumnak döntenie.
Az így összehívott ülés azonban csak akkor határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak
többsége jelen van és a jelenlévő tagok egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. Ha
bármely tag vagy az Alapító az ülés megtartását kívánja, a Kuratórium ülését a Kuratórium
elnökének össze kell hívnia.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi
tag vagy az Alapító szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat
beérkezésének napjától számított három napon belül - a Kuratórium elnöke megállapítja a
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli az Alapítóval. A
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban
beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
A kuratóriumi ülés napirendjét a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
A napirenden szereplő témák írásos anyagát a felkészüléshez - lehetőség szerint - a
meghívóhoz kell csatolni.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A Kuratórium
határozatait nyüt szavazással, a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a jegyzőkönyvvezető az ülést
levezető elnök és egy hitelesítő kuratóriumi tag aláírásával hitelesít. A jegyzőkönyvben fel kell
tüntetni az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét és tisztségét. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia
kell az ülésen elhangzott észrevételek lényegét, a határozati javaslatokat és a Kuratórium
határozatait szó szerint. A kuratóriumi tag kérheti, hogy adott kérdésben megfogalmazott
véleményét szó szerint tartalmazza a jegyzőkönyv, illetve hogy a jegyzőkönyv tartalmazza
egy adott kérdésben leadott szavazatát (igen, nem, tartózkodás). A Kuratórium döntéseit be
kell vezetni a határozatok tárába úgy, hogy abból megállapítható legyen a döntések tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya.

S.3.5.2.

Kuratórium határozathozatala ülés tartása nélkül

A Kuratórium ülés tartása nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével - a
számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásán kívül - is hozhat határozatot. Az ülést
a Kuratórium elnöke jogosult kezdeményezni és az elnök hívja össze. A határozat tervezetét 8
(nyolc) napos határidő kitűzésével minden tag elektronikus, kizárólag általa használt,
személyes e-mail fiókjára/e-mail címére küldött üzenettel kell a Kuratórium tagjaival közölni,
akik szavazatukat - a Kuratórium elnökéhez eljuttatva - a Kuratórium elnöke által használt
e-mail fiókjára történő egyedi küldéssel, adják meg.
Elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével, ezen belül elektronikus levél formájában
történő határozathozatal felvétele, hogy a tagok saját, egy számítógépes hálózatba (Internetre)
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kapcsolt számítógépen lévő felhasználót azonosító e-mail címét minden kuratóriumi tag a
Kuratórium elnökénél előzetesen bejelentse, valamint, hogy a bejelentett összes e-mail címet a
Kuratórium elnöke az összes taggal megismerhesse. Ezáltal a döntéshozatal során minden tag,
minden taggal e-mail útján értekezhet.
Elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő ülésen hozott határozatok, kizárólag
akkor érvényesek és hatályosak, ha az ülés folyamatában minden kérdés, felelet és határozat,
az elektronikus levél, miden kuratóriumi tag és a Kuratórium elnöke felé egyidejűleg - az e
mail levelező program kijelzése és rögzítése alapján ellenőrizhetően - elküldésre kerül, illetve
a legalább annyi szavazat kerül megküldésre. A határozatképességhez az általános szabályok
az irányadók.
Bármely kuratóriumi tag elektronikus postafiókjának, számítógépes rendszerének
meghibásodása esetén - melyet kuratóriumi tagnak kell az Kuratórium elnökével haladék
nélkül telefonon vagy más eszköz útján közölni - a Kuratórium ülését fel kell függeszteni vagy
be kell rekeszteni a hiba elhárulásának időtartamától függően.
Az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével megtartott ülésen hozott határozatokról
az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül - a Kuratórium
elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül közli a
kuratóriumi tagokkal és az Alapítóval elektronikus hírközlő eszköz útján, minden tag
elektronikus, kizárólag általa használt, személyes e-mail fiókjára/e-mail címére küldött az emailhez csatolt levélbe foglalt határozat útján.
A Kuratórium köteles tevékenységéről évente, a gazdasági év lezárását követő kilencven
napon belül , de legkésőbb május 31-ig írásban, valamint Budapest 1. Kerület Budavári
Ónkormányzata Képviselő-testületének ülésén szóban is beszámolni az Alapítónak.
8.4.

A Felügyelfíbizottság

Az Alapítvány működésének és gazdálkodását, valamint a Kuratóriumot az Alapító jogi
érdekeinek megóvása céljából 3 (három) tagú Felügyelőbizottság ellenőrzi.
Felügyelőbizottság elnöke (akadályoztatása esetén tagja) az Alapítvány Kuratóriumának
ülésein tanácskozási joggal részt vesz.
A Felügyelőbizottság mandátuma 5 (öt) éves időtartamra szól, tagjait és elnökét az Alapító
nevezi ki.
A Felügyelőbizottság valamennyi tagja megfelel 2003. évi XLVII. törvény 3. § (7) bekezdésében
előírt feltételeknek, figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra és a 2013. évi V. törvény 3:26
§ (2) bekezdésében előírt feltételeknek, velük szemben kizáró ok nem áll fent.
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8.4.1.

A felüRvelőbizottsági tagság; a vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi
szabályok:

A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja:
a. akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
b. akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet;
c. akit foglalkozásától jogerősen eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig;
d. akit a közügyektől eltiltottak, aki a közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61. §
(2) bek.);
e. az Alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli hozzátartozója;
f. a Kuratórium tagja vagy annak hozzátartozója.
Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a kuratóriumi megbízatásra vonatkozó
kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az Alapítvány Kuratóriumának
tagja vagy elnöke.
A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
vermi. A Felügyelőbizottság tagjai az Alapítvány Kuratóriumától függetlenek, tevékenységük
során nem utasíthatók.
8.4.2.

A Felügyelőbizottsági taggág megszűnésének esetei:

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a Kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkozatát az Alapítvány kuratóriumi elnökéhez intézi.
8.4.3.

A Felügvelőbizottság hatásköre:

A Felügyelőbizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente
beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alaptó elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.
A Felügyelőbizottság tagjai jogosultak az Alapítvány gazdálkodását figyelemmel kísérni.
Ennek során az Alapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinthet, a
nyilvántartások szabályszerű vezetését ellenőrizheti, az Alapítvány könyveit és iratait,
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja, a Kuratórium tagjaitól
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felvilágosítást kérhetnek. Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében
a jogszabályi rendelkezésektől eltérést tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium figyelmét írásban
felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha ez nem történik meg,
az Alapító egyidejű értesítésével, haladéktalanul kötelesek értesíteni a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervet.
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése
hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését, a külön
jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi
ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú minősítés követelményeinek
való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
a.) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratórium ülését a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított
harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a kuratóriumi ülés összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
A Felügyelőbizottság véleményét a bizottság elnöke terjeszti elő. Az írásos előterjesztésnek
legalább három tag aláírását tartalmaznia szükséges. A Felügyelőbizottság tevékenységét
saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. Határozatait a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével hozza.
A Felügyelőbizottság tagjai e tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére
jogosultak, azonban külön díjazásra nem jogosultak.

A Felügyelőbizottsága tagjainak nevét és személyi adatait, valamint megbízásukra vonatkozó
adatokat az Alapító Okirat II. számú melléklete tartalmazza.
IX.

AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

Az Alapítvány megszűnik a Polgári Törvénykönyvben, valamint az az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvényben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak szerint. A bíróság
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Az Alapítványt az Alapító kérelmére alapítványra vonatkozó rendelkezéseken túlmenően - a
bíróság nemperes eljárásban akkor is megszünteti, ha az alapító ezt arra hivatkozással kéri,
hogy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon vagy más szervezeti keretben
hatékonyabban megvalósítható. Megszüntetésekor meglévő vagyona a Vámegyed
közbiztonságának javítására, valamint e cél megvalósítását támogató alapítványok és
egyesületek részére adományozandó.
Az Alapítvány megszűnésekor az Alapító köteles az Alapítvány megszűnéséről és
megszűnésekor meglévő vagyonáról a közvéleményt az Ónkormányzat hivatalos lapjában
és a http://www.budavar.hu/budai-varoltalmazo-kozhasznu-kozalapitvany honlapján
megfelelően tájékoztatni.
X.

EGYÉB

Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel elnyerte. Az Alapító
Okirat módosítására kizárólag az Alapító jogosult.
Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány létrehozása nem áll ellentétben önkormányzati
feladataival és nem érinti azok ellátására vonatkozó kötelezettségét.
Az Alapító kijelenti, hogy nem állít, és nem támogat országgyűlési képviselő jelöltet, megyei,
fővárosi önkormányzati választáson résztvevő jelöltet, ezt a jövőre nézve is kizárja.
Az Alapító Okirat rendelkezései felül az Alapítvány
működésének, szervezetének,
képviseletének, valamint gazdálkodásának részletes rendjét az SZMSZ, és a Befektetési
Szabályzat határozza meg az Alapító Okirat keretei között.
Az Alapítvány Alapító Okiratát, illetve a mindenkori módosított és egységes szerkezetbe
rendezett Alapító Okiratát a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben és az
Alapítvány
http://www.budavar.hu/budai-varoltalmazo-kozhasznu-kozalapitvany
honlapján, az elfogadástól számított 30 napon belül közzé kell tenni.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény
valamint az alapítványok, illetve Az Alapítványok tevékenységét szabályozó mindenkor
érvényben levő egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.
Budapest, 2020. július
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Az eljáró ügyvéd kijelenti, hogy a módosított és egységes szerkezetű Alapító Okirat szövege megegyezik
az Alapító Okirat módosítások hatályos tartalmának.
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Tájékoztató a 2020. június 25-ei ülés óta eltelt fontosabb eseményekről, illetve a közeljövő
programjairól:
•

Június 26-án kerekasztal beszélgetésre került sor a Batthyány tér jövőjéről képviselők,
kerületi lakosok, hajléktalansággal foglalkozó szakértők és az önkormányzat
munkatársainak részvételével.

•

Június 27-én a „Mi Batyink” eseménysorozat zárórendezvényének keretén belül „Milyen
lenne a mi Batyink, ha ilyen lenne?” c. kiállításkészítő workshop-ot tartottak az ötletpályázat
és a kérdőívek anyagának feldolgozásával, grafikusok, építészek és első kerületiek
bevonásával, a Partizán Architecture vezetésével. Majd az Artman Egyesület Kerekesszékes
utcaszínház produkciója következett. Ezt követően kerekasztalbeszélgetésre került sor
Váradiné Naszályi Márta polgármesterrel, Csány Éva kerületi főépítésszel és Erő Zoltán
fővárosi főépítésszel. Az esemény zárásaként növényvásárlási utalványok kerültek
kisorsolásra.

•

Június 28-án került sor a Réber László grafikusművész születésének 100. évfordulójára
rendezett kiállítás megnyitójára a Virág Benedek Házban, mely a kiváló művész
szépirodalmi illusztrációiból mutat be válogatást Örkény István, Karinthy Frigyes, Szerb
Antal, Kurt Vonnegut műveihez kapcsolódóan. A megnyitón beszédet mondott Váradiné
Naszályi Márta polgármester, Für Anikó színművész és E. Csorba Csilla művészettörténész
is.

•

Június 30-án a Hangszínház „Mesék a túloldalról” c. előadása volt látható a Virág Benedek
Házban. Közreműködött a Flangszínház csapata: F. Nagy Eszter, Kondákor Zsófi,
Mesterházy Gyula, Nagy Sándor, R. Kárpáti Péter, Rák Kati, Végh Judit, Vermes Emmy és
Szeles Imre. írta: Czető Bemát László.

•

Július 3-án sor került a Semmelweis-díj átadására a Polgármesteri Hivatal épületében,
melynek keretében adták át a kiemelkedő munkát végzett kerületi egészségügyi és szociális
dolgozók részére, illetve az eseményen került sor a járvány idején tanúsított magas szintű
munkáért járó polgármesteri dicsérő oklevelek kiosztására is. Fellépett Magyar Borbála és
Kardos Dániel.

•

Július 8-án Váradiné Naszályi Márta polgármester a Városházán fogadta Iain Lindsay brit
nagykövetet, akivel a járvány hatásairól, a turizmussal kapcsolatos kérdésekről és a
környezetvédelem fontosságáról beszélgetett.

•

Július 9-én Váradiné Naszályi Márta polgármester Siegfried Peinen belga nagykövetet
fogadta, akivel kerületi ügyekről beszélgettek, hiszen a belga nagykövetség is az I.
kerületben, a Toldy Ferenc utcában található.

•

Július 10-én helyére került a Kalevala szobor az Attila úton, a Kalevala parkban.

•

Július 11-étől a Budapest Film Zrt. és a Budavári Önkormányzat együttműködésének
köszönhetően a Budapest Kertmozi hálózat vetítései új helyszínen, a Virág Benedek
Házban is láthatók. Az épületegyüttes belső udvarán a nagy diófa árnyékában ezen a napon
ingyenes próbavetítésre invitáltak mindenkit a „Magánbeszélgetések” című amerikai dráma
megtekintésére.
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•

Július 13-án tartották a Virág Benedek Ház és a Jókai Anna Szalon szervezésében
megvalósult „Le^ons d'amour - avagy Szerelmi leckék” című előadást a Virág Benedek
Házban.

•

Váradiné Naszályi Márta polgármester június 29-én, július 6-án és július 13-án is online
fogadóórát tartott saját Facebook oldalán, amelyen várta a kerület lakosainak hozzászólásait
és véleményét.
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