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A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének
2020. október 1-jén megtartott
4. ülésén hozott
HATÁROZATAI

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
97 72020. IX. lő önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020.
október 1-jei ülésének napirendjére felveszi a „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában és kezelésében álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2018. (TV. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról” című sürgős előterjesztést.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
98/2020. fX. 1.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020.
október 1-jei ülésének napirendjére felveszi a „Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése” című sürgős előterjesztést.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
99/2020. fX. 1.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020.
október 1-jei ülésének napirendjére felveszi a „A Budapest I. kerületi Közbiztonsági
Közalapítványt érintő módosítások elfogadása” című sürgős előterjesztést.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
100/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020.
október 1-jei ülésének napirendjére felveszi a „A Budai Vároltalmazó Közalapítványt érintő
módosítások elfogadása” című sürgős előterjesztést.
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
101/2020. IX. L) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020.
október 1-jei ülésének napirendjére felveszi a „Jégpálya kialakítása a Budai Várban 2020.
december 4. és 2021. február 28. közötti időtartamra” című sürgős előterjesztést.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
102/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020.
október 1-jei ülésének napirendjére felveszi a „A I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének visszahívása és az új ügyvezető megválasztása” című sürgős
előterjesztést.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
103/2020. IX. 1. ) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 1-jei ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Nyilvános ülésen:
1.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozási szándék kinyilvánítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (11.28.) önkormányzati rendelet 2. módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
célrendszerének megtárgyalása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

Az Egyesített Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával
összefüggő pályázat elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Budavári
helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V.
25.) önkormányzati rendeletének egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A Budavári Önkormányzat közművelődési feladatainak jövőbeni ellátása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

Budapest I. kerület, Palota út 4. szám, 7139 helyrajzi szám alatti, „kivett telephely”
megnevezésű ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

A 6518 helyrajzi számú, természetben Dísz tér 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó
együttműködési megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

gazdasági

ciklusprogram

10. Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
megállapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
11. A közterületi térfelügyelő kamerarendszer üzemeltetése, fejlesztése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
12. A Fővárosi Önkormányzattal történő együttműködés a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér által okozott környezeti hatások csökkentése céljából
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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13. A

LIFE

Éghajlat-politika

alprogram

2020.

évi

„Alacsony

szén-dioxid

kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások Budapesten”
c. pályázatával kapcsolatos szándéknyilatkozat és kötelezettségvállalás
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
14. A Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. A 14179 és 14180/3 helyrajzi számú földrészleten áthaladó lépcsősor Glücklich
Vilma lépcsőnek történő elnevezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
16. Alpolgármesteri felhatalmazások
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
17. A Budapest I. Kerület 7579 helyrajzi számú, természetben 1012 Budapest
Győző utca 11. szám alatti ingatlant érintő vételi szándék
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
18. Képviselői iroda kijelölése a Budapest I. kerület, Krisztina krt. 73. szám alatti,
önkormányzati tulajdonú helyiségben
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
19. A 2020. évi Épület-felújítási pályázatok bonyolítása és döntés a támogatási
keretösszeg elosztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
20. A Közép-Budai Tankerületi Központ által benyújtott támogatási kérelem
elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
21. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által működtetett Sport- és
Szabadidőközpont Alapító Okiratának módosítása és annak egységes
szerkezetbe foglalt elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
22. A Budapest I. kerület, Szalag utca 18. földszint 3. szám alatti önkormányzati
tulajdonú lakásra vonatkozó bérleti időtartam módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
23. A Budapest I. kerület, Úri utca 31. 2. emelet 3. szám alatti önkormányzati
tulajdonú lakásra vonatkozó bérleti időtartam módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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24. A 65/2020. (VII. 16.) önkormányzati határozat módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
25. A Budapest. I. kerület Budavári Önkormányzat közalapítványainak 2019. évi
tevékenysége
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
26. A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
27. A Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti társasház Alapító Okiratának
módosítása a közös tulajdonú pincehelyiségek felosztása céljából
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
28. A Budapest I. kerület, Dísz tér 13. 1. emelet 3. szám alatti önkormányzati
tulajdonú lakásra vonatkozó bérleti szerződés megnövekedett alapterületnek
megfelelő módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
29. Az 1/2020. (II. 28.) és a 14/2020. (VIII. 6.) önkormányzati rendeletek
elfogadott és a kihirdetett változata közötti eltérések tisztázása
Előterjesztő: Timár Gyula képviselő
30. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
31. A Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítványt érintő módosítások elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
32. A Budai Vároltalmazó Közalapítványt érintő módosítások elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
33. Jégpálya kialakítása a Budai Várban 2020. december 4. és 2021. február 28. közötti
időtartamra
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
34. A I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének
visszahívása és az új ügyvezető megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
35. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések
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Zárt ülésen:
1.

A Budavári Kapu Kft. új ügyvezetőjének megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

F. Gy. születési támogatás ügyében kelt elsőfokú határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

B. T. születési támogatás ügyében kelt elsőfokú határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

1.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi
pályázati fordulójához történő csatlakozási szándék kinyilvánítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
104/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati
fordulójához történő csadakozási szándék kinyilvánításáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát,
hogy csadakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához, egyben elfogadja az
előterjesztés 1. mellékletét képező csadakozási nyilatkozatot és felhatalmazza a polgármestert
annak aláírására.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ”A” típusú pályázati kiírását az előterjesztés 2.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ”B” típusú pályázati kiírását az előterjesztés 3.
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
4. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ”A” típusú és ”B” típusú pályázati kiírása alapján
benyújtott pályázatok elbírálásához az előterjesztés 4. melléklete szerinti Bírálati Szabályzatot
jóváhagyja.
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2.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában
közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Váradiné Naszályt Márta polgármester

álló

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 14 igen 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 17/2020. (X. 7.) önkormányzati rendeletet.

A képviselő-testület 3 igen, 9 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
105/2020. IX. 1.1 önkormányzati határozata
Gelencsér Ferenc József alpolgármester Varga Dániel „Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet
megalkotása” tárgyú előterjesztéshez benyújtott képviselői módosító indítványához benyújtott
módosító indítványáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Gelencsér Ferenc
József alpolgármester Varga Dániel „Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában
álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztéshez
benyújtott képviselői módosító indítványához tett módosító indítványát.

A képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
106/2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
Varga Dániel „Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek
használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztéshez benyújtott
képviselői módosító indítványáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Varga Dániel
„Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása” tárgyú előterjesztéshez benyújtott képviselői módosító
indítványát.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 11 igen szavazattal, 3
tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete 14 igen szavazattal megalkotja a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendeletet.
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3.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1/2020. (11.28.) önkormányzati rendelet 2. módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 3 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
21/2020. (X. 15.) önkormányzati rendeletet.

4.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat gazdasági ciklusprogram
célrendszerének megtárgyalása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
107/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
Timár Gyula képviselő „Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat gazdasági ciklusprogram
célrendszerének megtárgyalása” tárgyú előterjesztéshez érkezett módosító indítványára vonatkozó
előterjesztői módosító indítványról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Gazdasági ciklusprogramjának célrendszerét összpárti egyeztetés keretében
átdolgozza és a soron következő képviselő-testületi ülésen megtárgyalja.
A polgármester felkéri a FIDESZ-KDNP képviselőcsoport tagjait, hogy két főt delegáljon az
átdolgozó testületbe.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
108/2020. ÍX. L) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat gazdasági ciklusprogram
megtárgyalásáról

célrendszerének

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Gazdasági ciklusprogramjának összefoglalóját az előterjesztés melléklete szerint
módosított tartalommal elfogadja a 107/2020. (X. 1.) önkormányzati határozatban foglaltakkal
kiegészítve.
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5.

Az Egyesített Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával
összefüggő pályázat elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
109/2020. IX. 1.1 önkormányzati határozata
szavazatszámláló bizottság megválasztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. okóber 1-jei ülésén a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde intézményvezető választása, a
Budavári Kapu Kft. ügyvezető választása, valamint az I. kerületi Házgondnoksági Kft. ügyvezető
visszahívása és új ügyvezető választása lebonyolításának idejére szavazatszámláló bizottságot hoz
létre a következők szerint:
Elnök: Molnárka Gábor Zoltán
Tag: Timár Gyula
Tag: Zsitnyák János Bálint

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
110/2020. (X. T) önkormányzati határozata
az Egyesített Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával összefüggő pályázat
elbírálásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete titkos szavazás során úgy
határozott, hogy a fenntartásában működő Egyesített Bölcsőde (1011 Budapest, Iskola utca 22
24.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával — 2020. 11. 01. napjától 2025.
10. 31. napjáig — Koppány Ivettet bízza meg.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
111/2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
az Egyesített Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásával összefüggő pályázat
elbírálásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Koppány
Ivett, az Egyesített Bölcsőde intézményvezetője havi illetménye a hatályos jogszabályok (Kjt. és a
Vhr.) alapján kerül megállapításra.
Garantált illetmény (Ped 1/5):
Intézményvezetői pótlék:____________ 70 000 Ft
Bölcsődei pódék:
Ágazati szakmai pódék:
Munkáltatói döntésen alapuló illetményrész:
Munkáltatói döntésen alapuló keresetkiegészítés:
(2020.11. 01-2022. 10. 31.):
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255 780Ft
33 000Ft
25 578Ft
53 253Ft
138 556 Ft

Havi illetménye összesen:

576 167 Ft

Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Budavári
helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2018.
(V. 25.) önkormányzati rendeletének egyes rendelkezéseinek hatályon kívül
helyezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 3 nem
szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotja a Budavári helyi kitüntetések alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 10/2018. (V. 25.) önkormányzati rendeletének egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 19/2020. (X. 7.) önkormányzati rendeletet.

7.

A Budavári Önkormányzat közművelődési feladatainak jövőbeni ellátása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
112/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Budavári Önkormányzat közművelődési feladatainak jövőbeni ellátásáról szóló elvi döntésről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) úgy határoz, hogy megvizsgálja a Budavári Művelődési Ház költségvetési szerv
megszüntetésének vagy átszervezésének lehetőségeit, amelyhez a jogszabályokban előírt szükséges
intézkedések előkészítését elrendeli.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését megalapozó
jogszabályban előírt szükséges vélemények beszerzéséről, a kapcsolódó dokumentáció
előkészítéséről gondoskodjon.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
113/2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
a Budavári Önkormányzat közművelődési feladatainak jövőbeni ellátását szolgáló Budavári
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról1 2
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) úgy határoz, hogy legkésőbb 2021. március 1. napjáig létrehozza a Budavári Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot a határozat mellékletében található Alapító Okiratban
foglaltaknak megfelelően.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság bejegyzésének előkészítése céljából,
és a végleges döntési javaslatot az alapítási határidő előtt terjessze a Képviselő-testület elé.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
114/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Budavári Művelődési Ház vezetéséről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) úgy határoz, hogy 2020. október 1. napjától 2021. február 28. napjáig a Budavári
Művelődési Ház vezetésével Ari Zsófia művelődésszervezőt bízza meg.
2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy intézkedjen a változások átvezetéséről a Magyar Államkincstár közhiteles nyilvántartásában.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
115/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselői pozíciójára
pályázat kiírásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a jövőbeni Budavári
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja úgy határoz, hogy pályázatot
hirdet 5 éves határozott időtartamra a megalakuló társaság vezető tisztségviselői pozíciójának
betöltésére az előterjesztés 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.

8.

Budapest I. kerület, Palota út 4. szám, 7139 helyrajzi szám alatti, „kivett
telephely” megnevezésű ingatlan értékesítése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
116/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület. Palota út 4. szám, 7139 helyrajzi szám alatti, „kivett telephely”
megnevezésű ingadan értékesítéséről1 2 3
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) úgy határoz, hogy a Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zártkörűen működő Részvénytársaságtól érkezett, a Budapest I. kerület, Palota út 4. szám, 7139
helyrajzi szám alatti, 3238 m2 alapterületű, „kivett telephely” megnevezésű ingadanra vonatkozó
vételi ajánlatot elfogadja az A.N.Z.S.Ó. 2001 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által, 2020. június
17. napján készített értékbecslésben foglalt 768 000 000 Ft + ÁFA vételáron.
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékesítéshez szükséges intézkedéseket
tegye meg, egyúttal felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adásvételi szerződés aláírását követően
tegyen előterjesztést a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására, és a bevételi előirányzatnak a
vételárral megfelelő emelésére.
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9.

A 6518 helyrajzi számú, természetben Dísz tér 3. szám alatti ingatlanra
vonatkozó együttműködési megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
117/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a 6518 helyrajzi számú, természetben Dísz tér 3. szám alatti ingatlanra vonatkozó együttműködési
megállapodás elfogadásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) úgy határoz, hogy a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit
Zártkörű Részvénytársasággal az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal együttműködési
megállapodást köt a a 6518 helyrajzi számú, természetben Dísz tér 3. szám alatti ingadan védelme
érdekében, figyelemmel a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi Lili. törvény 2020. május 29.
napján hatályba lépett módosítását követően a 11 /C. § (5) bekezdésére.
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás aláírásáról
és az abban foglalt kötelezettségek teljesítéséről gondoskodjon.

10. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közbeszerzési szabályzatának
megállapítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
118/2020. CX. 1.1 önkormányzati határozata
önkormányzati határozata Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közbeszerzési
szabályzatának megállapításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja és
megalkotja Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát az
előterjesztés 1. melléklete szerint.

11. A közterületi térfelügyelő kamerarendszer üzemeltetése, fejlesztése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
119/2020. IX. L) önkormányzati határozata
a közterületi térfigyelő kamerák üzemeltetéséről és a szükséges fejlesztésekről
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1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi helyszíneken dönt
térfigyelő kamerák üzemeltetéséről és a felsorolt közterületek megfigyeléséről:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Filozófusok kert) e
Nyárs utca — Tigris utca sarka
Attila út 31.
Attila út 33.
Attila út 4.
Clark Adám feletti terasz
Clark Ádám tér
Dísz tér 3.
Tárnok utca 9-11.
Szentháromság tér (Mátyás király játszótér)
Szentháromság tér bal (Tárnok utca felőli rész)
Szentháromság tér jobb (Pénztárak előtt)
Hilton Szálló falán
Székely utca - Szilágyi Dezső tér sarka
Batthyány tér (a Szent Anna Plébániatemplom előtt)
Batthyány tér
Mária tér (Rumini játszótér)
Gránit lépcső alsó (Tábor út 5.)
Gránit lépcső felső (Lovas út 3.)
Bugát lépcső (Attila út 99)
Krisztina tér 3.
Citadella (Szirtes úti parkoló)
Halászbástya feljáró
Zsolnai kút
Lovas út (Gránit lépcsőnél)
Logodi I. (Logodi út 78/A)
Logodi II. (Logodi út 78/A)
Halászbástya lejárat
Mansfeld szobor
Reformáció kútja
Lovas úti elektromos töltő
Lovas úti parkoló
Európa liget
Európa liget
Európa liget

2. A képviselő-testület a 2020. évi közterületi kamera-rendszer fejlesztésére biztosított
előirányzatból nettó 3 319 855 Ft-ot biztosít a közterület-felügyelet számára a kamerafelvételek
tárolására szolgáló tárhely-kapacitás bővítésére, hogy az a jogszabályban előírt 30 napos
megőrzési határidőt biztosítani tudja.3
3. A képviselő-testület a 2020. évi közterületi kamera-rendszer fejlesztésére biztosított
előirányzatból nettó 2 049 310 Ft-ot biztosít a közterület-felügyelet számára a meglévő térfigyelő
kamerák — BRFK I. kerületi Rendőrkapitányság valamint a rendszer karbantartását végző
vállalkozás szakembereivel egyeztetett módon és helyszínekre - szakmai szempontok alapján
történő áthelyezésére.
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4. A 2020. évi közterületi kamera-rendszer fejlesztésére biztosított előirányzatban fennmaradó
összeg felhasználásáról, valamint a térfelügyeleti rendszer bővítéséről a képviselő-testület a
következő testületi ülésén hoz döntést, hogy a korábban meghatározott fejlesztési igényekből
mely kamerák mely sorrendben kerülnek kihelyezésre.

12. A Fővárosi Önkormányzattal történő együttműködés a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér által okozott környezeti hatások csökkentése
céljából
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
120/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Gazdasági és Jogi Bizottság és a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság módosító
javaslatáról a „Fővárosi Önkormányzattal történő együttműködéssel kapcsolatban kialakított
állásfoglalásról a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér által okozott környezeti hatások
csökkentése céljából” tárgyú előterjesztés vonatkozásában
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Gazdasági és Jogi
Bizottság és a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság módosító javaslatát, mely szerint
az előterjesztésben szereplő határozati javaslatban a „nyolc millió” kifejezés „két millió”
kifejezésre módosuljon.

A képviselő-testület 12 igen, 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
121/2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
a Fővárosi Önkormányzattal történő együttműködéssel kapcsolatban kialakított állásfoglalásról a
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér által okozott környezeti hatások csökkentése céljából
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával
kinyilvánítja Budapest Főváros Önkormányzatával történő együttműködési szándékát a Liszt
Ferenc Nemzetközi Repülőtér által okozott környezeti hatások csökkentése céljából történő
közös fellépés, valamint ennek megalapozásaként a repülőtér okozta környezeti hatásokat elemző
hatástanulmány elvégzése céljából.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával felkéri a
Polgármestert, hogy a Fővárosi Önkormányzat által kitűzött egyeztetésen vegyen részt, és azt
követő képviselő-testületi ülésre tegye meg javaslatát az együttműködés részleteire, formájára,
valamint a hatástanulmány elkészítéséhez történő hozzájárulás legfeljebb két millió forintig
terjedő mértékű összegére vonatkozóan azzal, hogy a két millió forintos előirányzat kihasználása
akkor lehetséges, ha a kerületek lakosságarányos hozzájárulása alapján a Budavári
Önkormányzatot ilyen mértékű hozzájárulás terheli.
Fíatáridő: 2021. december 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
14

13. A LIFE Éghajlat-politika alprogtam 2020. évi „Alacsony szén-dioxid
kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások
Budapesten”
c.
pályázatával
kapcsolatos
szándéknyilatkozat
és
kötelezettségvállalás
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
122/2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi „Alacsony szén-dioxid kibocsátású, megújuló
energiára építő modellértékű beruházások Budapesten” pályázatának szándéknyilatkozatával és
kötelezettségvállalásával kapcsolatban
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban Önkormányzat) Képviselőtestülete
úgy határoz, hogy az Önkormányzat co-financing partnerként részt vesz a LIFE Éghajlat-politika
alprogram 2020. évi „Alacsony szén-dioxid kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű
beruházások Budapesten” pályázatban. Kötelezettséget vállal az Önkormányzat részéről 30 millió
forint önerő biztosításáról projektmegvalósítás esetén, ezért a Polgármestert megbízza, hogy írja
alá a szándéknyilatkozatot, a co-financing partnernyilatkozatot, valamint felkéri a Polgármestert,
hogy jelölje ki az operatív kapcsolattartásért felelőst/önkormányzati munkatársat.

14. A Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
123/2020. CX. L) önkormányzati határozata
a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe történő belépéséről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budavári
Önkormányzat belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe. A Képviselő-testület ebből a
célból felhatalmazza a Polgármestert az előterjesztés mellékletét részét képező belépési
nyilatkozat MÖSZ-höz való benyújtásához.

15. A 14179 és 14180/3 helyrajzi számú földrészleten áthaladó lépcsősor
Glücklich Vilma lépcsőnek történő elnevezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
124/2020. (X. L) önkormányzati határozata
az 14179 és 14180/3 helyrajzi számú földrészleten áthaladó lépcsősor Glücklich Vilma lépcsőnek
történő elnevezéséről
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1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
kezdeményezi a Budavári Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló, 14179 és 14180/3
helyrajzi számú földrészleten áthaladó lépcsősor Glücklich Vilma lépcsőnek történő elnevezését.
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.

16. Alpolgármesteri felhatalmazások
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
125/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
alpolgármesteri felhatalmazásokról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával megbízást
ad Csobánczy Gábor Alpolgármester részére a Magyar Állammal, Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt.-vel, és a MÁV Magyar Államvasutak Zrt.-vel történő kapcsolattartásra, valamint arra, hogy a
Képviselő-testület nevében folytassa le a nevezettekkel a szükséges tárgyalásokat a közösségi
buszparkoló kialakítása céljából megkötni kívánt, a Budapest I. Kerület 7619/8 helyrajzi számú
ingatlan Déli pályaudvar Mészáros utcai területrészét és a mozdonyszín épületrészét érintő
hosszútávú bérletre irányuló megállapodás előkészítése tárgyában, továbbá terjessze a
megállapodás tervezetét a Képviselő-testület elé.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával felkéri a
Polgármestert, hogy a közbeszerzési értékhatárt meg nem haladóan, azaz legfeljebb nettó 15 000
000 forintig terjedő összegig folytasson le beszerzési eljárást a beruházásra vonatkozó
megvalósíthatósági tanulmány megrendelése céljából, majd terjessze a megvalósíthatósági
tanulmányt a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2020. december 31. (a tanulmány elkészíttetésére), 2021. március 31. (a közösségi
buszparkolót érintő megállapodás előkészítésére)
Felelős: Csobánczy Gábor Alpolgármester (a közösségi buszparkolót érintő megállapodás
előkészítése, tanulmányok előkészítése, javaslat előkészítése a képviselő-testület számára)

16

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
126/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
alpolgármesteri felhatalmazásokról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával megbízást ad
Csobánczy Gábor Alpolgármester részére a Budapest I. Kerület 6557/5 helyrajzi számú, 1014
Budapest, Táncsics Mihály utca 23. szám alatti ingatlan Babits sétány felőli udvarrésze alatt
húzódó középkori zsinagóga feltárását és látogathatóvá tételét érintő munkálatok előkészítésével
kapcsolatos egyeztetések, tárgyalások lefolytatása tárgyában, valamint arra, hogy terjessze a
megállapodások tervezeteit a Képviselő-testület elé.
Határidő: azonnal
Felelős: Csobánczy Gábor Alpolgármester (a zsinagóga feltárását érintő tárgyalások lefolytatása,
javaslat előkészítése a képviselő-testület számára)

17. A Budapest I. Kerület 7579 helyrajzi számú, természetben 1012 Budapest
Győző utca 11. szám alatti ingatlant érintő vételi szándék
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2020. fX. 1.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület 7579 helyrajzi számú, természetben 1012 Budapest Győző utca 11. szám
alatti ingatlant érintő vételi szándékról1 2
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával
kinyilvánítja a Budapest I. Kerület 7579 helyrajzi számú, természetben 1012 Budapest Győző utca
11. szám alatti ingatlant (a továbbiakban: Ingatlant) érintő előzetes vételi szándékát.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete jelen határozatával felkéri a
Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
Ingatlant érintő eladási szándékára vonatkozó nyilatkozatának beszerzése, valamint az eladási
szándék fennállása esetén az Ingadanra vonatkozó értékbecslés elvégeztetése érdekében, továbbá
az értékbecslés kézhezvételét követően tegyen javaslatot a Képviselő-testületnek az Ingatlanra
vonatkozó vételi ajánlat megtételélével kapcsolatban.
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18. Képviselői iroda kijelölése a Budapest I. kerület, Krisztina krt. 73. szám
alatti, önkormányzati tulajdonú helyiségben
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
128/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület, Krisztina krt. 73. szám alatti, önkormányzati tulajdonú helyiségben
képviselői iroda kijelöléséről
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a soron
következő helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásáig a 1016
Budapest, Krisztina krt. 73. szám (hrsz.: 7218/A/2) alatt található utcai, földszinti fekvésű, 138
m2 alapterületű önkormányzati tulajdonú helyiséget képviselői iroda céljából hasznosítja.
2. A helyiség használatával kapcsolatban felmerült közüzemi költségeket a használó viseli. A
helyiség használatával kapcsolatos egyéb szabályokat a képviselővel kötött külön megállapodás
rendezi, melynek megkötésére a polgármester jogosult.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

19. A 2020. évi Épület-felújítási pályázatok bonyolítása és döntés a támogatási
keretösszeg elosztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 13 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
129/2020. fX. 1.1 önkormányzati határozata
a 2020. évi Épület-felújítási pályázatok bonyolításáról és döntés a támogatási keretösszeg
elosztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetésben
elkülönített keretösszeg terhére, az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja a
társasházak 2020. évben benyújtott kerületi Épület-felújítási pályázataira vonatkozó vissza nem
térítendő támogatásokat, egyben felhatalmazza a polgármestert a nyertes pályázó társasházakkal a
megállapodások megkötésére.
Határidő: kiértesítésre a határozat hitelesítését követő 10 munkanapon belül
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
130/2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
a 2020. évi Épület-felújítási pályázatok bonyolításáról és döntés a támogatási keretösszeg
elosztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi társasházak pályázatát
érvénytelennek nyilvánítja:
1011 Budapest, Szőnyeg utca 3.
1016 Budapest, Derék utca 19.
1015 Budapest, Batthyány utca 36.
Határidő: kiértesítésre a határozat hitelesítését követő 10 munkanapon belül
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

20. A Közép-Budai Tankerületi Központ által benyújtott támogatási kérelem
elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
131/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Közép-Budai Tankerületi Központ által benyújtott támogatási kérelem alapján a Közép-Budai
Tankerületi Központ részére 235 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
nyújtásáról1 2 3 4
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Közép-Budai Tankerületi
Központ támogatási kérelme alapján úgy határoz, hogy 2020. évben a Közép-Budai Tankerületi
Központ részére a 2020/2021-es tanévben a jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerint
felhasználható, 235 000 000 forint, azaz Kettőszázharmincötmillió forint vissza nem térítendő
pénzügyi támogatást nyújt.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1. pontjában
megjelölt 235 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásból 201 641 167 Ft-ot, azaz
kettőszázegymillió-hatszáznegyvenegyezer-százhatvanhét forintot a támogatási kérelemben
feltüntetett infrastrukturális fejlesztésekre biztosít.
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat 1. pontjában
megjelölt 235 000 000 forint vissza nem térítendő támogatásból 33 358 833 Ft-ot, azaz
harminchárommillió-háromszázötvennyolcezer-nyolcszázharminchárom forintot a kérelemben
megjelölt személyi fejlesztésekre biztosít.
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a támogatási szerződés megkötésére a jelen előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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21. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által működtetett Sportés Szabadidőközpont Alapító Okiratának módosítása és annak egységes
szerkezetbe foglalt elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 3 igen, 10 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
132/2020. (X. lő önkormányzati határozata
Timár Gyula képviselő módosító indítványáról a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
által működtetett Sport- és Szabadidő Központ Alapító Okiratának módosításáról és annak
egységes szerkezetbe foglalt elfogadása vonatkozásában
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Timár Gyula „A
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által működtetett Sport és Szabadidőközpont
Alapító Okiratának módosítása és annak egységes szerkezetbe foglalt elfogadása” tárgyú
előterjesztéshez benyújtott képviselői módosító indítványát.
A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
133/2020. (X. lő önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által működtetett Sport- és Szabadidő Központ
Alapító Okiratának módosításáról és annak egységes szerkezetbe foglalt elfogadásáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest
1. Kerület Budavári Önkormányzat által fenntartott Sport- és Szabadidőközpont elnevezését az
Alapító Okiratban az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal módosítja és a 2. melléklete
szerinti tartalommal egységes szerkezetben elfogadja.
2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy intézkedjen a változások átvezetéséről a Magyar Államkincstár közhiteles nyilvántartásában.

22. A Budapest I. kerület. Szalag utca 18. földszint 3. szám alatti
önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó bérleti időtartam módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
134/2020. fX. 1.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület. Szalag utca 18. földszint 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra
vonatkozó bérleti időtartam módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Budapest I. kerület Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet, valamint Baticz Attila és
Baticz Dániel bérlők között, a Budapest I. kerület. Szalag utca 18. földszint 3. szám alatti
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önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó, 2009. október 20-án kelt bérleti szerződés az
alábbiak szerint módosuljon:
A bérleti szerződés 2. pontjában foglalt, „határozott, átmeneti jelleggel” kikötés „határozatlan
időtartamra” módosul.
Határidő: kiértesítésre a határozat hitelesítését követő 5 munkanapon belül
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

23. A Budapest I. kerület, Úri utca 31. 2. emelet 3. szám alatti önkormányzati
tulajdonú lakásra vonatkozó bérleti időtartam módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
135/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület, Úri utca 31. 2. emelet 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra
vonatkozó bérleti időtartam módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Budapest I. kerület Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet, valamint Szalánczy Enikő
bérlő között, a Budapest I. kerület, Úri utca 31. 2. emelet 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú
lakásra vonatkozó, 2010. május 25-én kelt bérleti szerződés az alábbiak szerint módosuljon:
A bérleti szerződés 2. pontjában foglalt, feltétel bekövetkeztéig szóló bérleti jogviszony
határozatlan időtartamra módosul.
A bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy a felek között 2010. május 19. napján kötött
„Megállapodás lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő szüneteltetéséről másik lakás
feltétel bekövetkeztéig történő bérbeadása ellenében”; valamint a 2010. május 21. napján kelt, a
1014 Budapest, Úri utca 43. földszint 3. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti szerződés az Úri
utca 31. 2. emelet 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó, 2010. május 25-én
kelt bérleti szerződés módosításának mindkét fél általi aláírásával egyidejűleg hatályát veszti.
Határidő: kiértesítésre a határozat hitelesítését követő 5 munkanapon belül
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Flivatal útján)

24. A 65/2020. (VII. 16.) önkormányzati határozat módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
136/2020, (X. 1.1 önkormányzati határozata
a 65/2020. (VII. 16.) önkormányzati határozat módosításáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2020. szeptember 7. után
megvásárolt és a korábbi határozatnak megfelelően beadott Pneumococcus elleni védőoltások
számára kibővíti a támogatási lehetőséget. A támogatás feltétele, hogy a védőoltás magyarországi
forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezzen.
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25. A Budapest. I. kerület Budavári Önkormányzat közalapítványainak 2019.
évi tevékenysége
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
137/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Budavári Önkormányzat által alapított Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány —, Márai
Sándor Kulturális Közalapítvány — és a Budai Vároltalmazó Közalapítvány 2019. évi
beszámolójának elfogadásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Budapest I. kerületi
Népjóléti Közalapítvány 2019. évi beszámolóját.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Márai Sándor
Kulturális Közalapítvány 2019. évi beszámolóját.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
Vároltalmazó Közalapítvány 2019. évi beszámolóját.

elfogadja a Budai

26. A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási kérelme
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
138/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány egyedi támogatási

kérelme

tárgyában

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő testületé a Bach Akadémia Kulturális
Alapítvány támogatási kérelme alapján úgy határoz, hogy a Bach Akadémia Kulmrális Alapítvány
részére a 9. Budavári Bach fesztivál megnevezésű rendezvény megtartása céljából jelen határozat
2. pontjában foglaltak szerint felhasználható, 3 315 700 forint, azaz hárommillióháromszáztizenötezer-hétszáz forint vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által a jelen határozat 1.
pontjában megjelölt 3 315 700 forint vissza nem térítendő támogatásból a rendezvény alábbi
költségei számolhatóak el:_________________________ _______________________ 3
SZÓLISTÁK
T1SZTELETDÍ1A

1 365 000

ZENEKARI KONCERT
TISZTELETDÍJAI

1 837 500

ORGONAHANGOLÁS

113 200
3

315 700

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a támogatási szerződés megkötésére a jelen előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint.
Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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27. A Budapest I. kerület, Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti társasház Alapító
Okiratának módosítása a közös tulajdonú pincehelyiségek felosztása céljából
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
139/2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület. Szilágyi Dezső tér 1. szám alatti társasház Alapító Okiratának módosításáról
a közös tulajdonú pincehelyiségek felosztása céljából
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Budapest I. kerület
Szilágyi Dezső tér 1. szám, 14434/1. helyrajzi szám alatti társasház Alapító Okiratának
módosításához a közös tulajdonú pincehelyiségek felosztása céljából és az Alapító Okirat
módosításokkal egységes szerkezetben, az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt
tartalommal történő elfogadásához.
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
az Alapító Okirat aláírására.
Határidő: a határozat hitelesítését követő 5 munkanapon belül
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester (Polgármesteri Hivatal útján)

28. A Budapest I. kerület, Dísz tér 13. 1. emelet 3. szám alatti önkormányzati
tulajdonú
lakásra
vonatkozó
bérleti
szerződés
megnövekedett
alapterületnek megfelelő módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
140/2020. CX. 1.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület. Dísz tér 13. 1. emelet 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra
vonatkozó bérleti szerződés megnövekedett alapterületnek megfelelő módosításáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő
testület) hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági
Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet (a továbbiakban: GAMESZ) mint bérbeadó, valamint
Mogyoróssyné Fogarassy Julianna és Mogyoróssy Réka Anna mint bérlők között, a Budapest I.
kerület. Dísz tér 13. 1. emelet 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó, 2019.
október 10-én kelt bérleti szerződés az alábbiak szerint módosuljon:
A bérleti szerződés 6.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A lakás alapterülete: 119 m2
Lakbér összege: 254 Ft/m2/hó +ÁFA”
A fizetendő lakbér összege 30 226 Ft/hó + ÁFA, valamint a külön szolgáltatások díja.
A bérleti szerződés egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
2. A bérleti szerződés módosítását megelőzően a bérlő a GAMESZ részére köteles bemutatni a
tényleges alapterület (119 m2) és a szerződés szerinti alapterület (72 m2) különbözete után járó
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használati díj öt évnek megfelelő összegére, nettó 716 280 Ft + ÁFA, azaz bruttó 909 676 Ft-ra
vonatkozó, a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattal kötött részletfizetési megállapodást,
melyhez a Képviselő-testület az alábbi feltételekkel járul hozzá:
Az első havi törlesztőrészlet összege 75 810 Ft, azaz hetvenötezer-nyolcszáztíz Forint, a
fennmaradó 11 havi törlesztőrészlet összege 75 806 Ft, azaz hetvenötezer-nyolcszázhat Forint.
Az első havi törlesztőrészlet esedékessége: a részletfizetési megállapodás megkötését követő
hónap 15. napja.
A további havi törlesztőrészletek esedékessége: tárgyhó 15. napja.
A bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a részletfizetéssel 15 napon túl késedelembe esik, és
az esedékes részletet a GAMESZ írásbeli felszólítása ellenére a felszólítás kézhezvételét követő 8
napon belül sem fizeti meg, úgy ezen határidő leteltének a napján a részletfizetési
megállapodásban foglalt, és meg nem fizetett tartozás egy összegben esedékessé válik, és a
GAMESZ annak megfizetése iránt intézkedik, továbbá arra késedelmi kamat kerül megállapításra.
A bérlőnek a részletek megfizetése mellett a bérleti jogviszonyból eredő havi bérleti díjat,
közüzemi díjakat, és egyéb szolgáltatások díját egyidejűleg meg kell fizetnie.
Határidő: kiértesítésre a határozat hitelesítését követő 5 munkanapon belül
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

29. Az 1/2020. (II. 28.) és a 14/2020. (VIII. 6.) önkormányzati rendeletek
elfogadott és a kihirdetett változata közötti eltérések tisztázása
Előterjesztő: Timár Gyula képviselő
A képviselő-testület 3 igen, 11 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
141/2020. (X. L) önkormányzati határozata
az 1/2020. (II. 28.) és a 14/2020. (Vili. 6.) önkormányzati rendeletek elfogadott és a kihirdetett
változata közötti eltérések tisztázásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete elutasítja Timár Gyula „Az
1/2020. (II. 28.) és a 14/2020. (VIII. 6.) önkormányzati rendeletek elfogadott és a kihirdetett
változata közötti eltérések tisztázása” tárgyú képviselői önálló indítványában szereplő határozati
javaslatot.

30. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 12 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett megalkotja a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 20/2020. (X. 7.) önkormányzati rendeletet.
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31. A Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítványt érintő módosítások
elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2020. (X. 1,1 önkormányzati határozata
a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi elnöke, kuratóriumi tagjai,
felügyelőbizottsági elnöke, felügyelőbizottsági tagjai visszahívásának megerősítéséről,
kinevezésének megerősítéséről, felügyelőbizottsági elnöke kinevezéséről, felügyelőbizottsági tagjai
kinevezésének megerősítéséről, felügyelőbizottsági elnöki pozíciójának visszautasításáról,
valamint alapító okiratának módosításáról
1. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, a 2013. évi V. törvény
3:398 § (2) bekezdésébe foglalt okok miatt a Kuratórium elnökét dr. Cserháti László Gábort
(
'
i elnöki tisztségéből visszahívja, önálló képviseleti
joga visszavonásával egyidejűleg.
2. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, a 2013. évi V. törvény
3:398 § (2) bekezdésébe foglalt okok miatt, Hergár Jenő
_
^
y, Szelényi
András (
, Kuruczné Lovas Júlia
.
, j
.), Dr. Lábody imre (
.
;.) kuratóriumi tagokat, tisztségükből
visszahívja.
3. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, a 2013. évi V. törvény
3:398 § (2) bekezdésébe foglalt okok miatt a Felügyelőbizottság elnökét Majoros Sándort (
) elnöki tisztségéből visszahívja.
4. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, a 2013. évi V. törvény
3:398 § (2) bekezdésébe foglalt okok miatt Alliquander Konrád (
), Maczó Illés (
Kivágó Péter (
.), felügyelőbizottsági tagokat tisztségükből visszahívja.
5. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, 5 éves határozott
időtartamra Sziklai Attilát (lakcíme:
'
) a Kuratórium
elnökévé kinevezi, önálló képviseleti joggal.
6. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, 5 éves határozott
időtartamra Angyal Károly Tibort (lakcíme:
) a Kuratórium
tagjává kinevezi, együttes képviseleti joggal.
7. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, 5 éves határozott
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időtartamra Németh Andrást (lakcíme:
tagjává kinevezi, együttes képviseleti joggal.

.) a Kuratórium

8. Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviseló-testülete a mai nappal, 2020. július 16.
napjára visszaható hatállyal, 5 éves határozott időtartamra Szántó Andrást (lakcíme:
_
i.) a Felügyelőbizottság elnökévé kinevezi.
9. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, 5 éves határozott
időtartamra Adámosi-Sipos Szilárdot (lakcíme:
.) a Felügyelőbizottság tagjává kinevezi.
10. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, 5 éves határozott
időtartamra Horváth Klára Orsolyát (lakcíme:
.) a
Felügyelőbizottság tagjává kinevezi.
11. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
megismételt határozatok meghozatalára azért került sor, mert a 2020. július 16. napján a
Felügyelőbizottság elnökévé kinevezett Pető Dóra a megbízatást egyéb akadályoztatása miatt
nem tudta vállalni.
12. Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alapítvány Alapító
Okiratának valamennyi módosítását elfogadja.
13. Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alapítvány módosított
és egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.
14. Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, felhatalmazza Váradiné
Naszály! Márta polgármestert, hogy az Alapító Okiratot, annak módosítását és valamennyi az
Alapítvány Alapító Okiratának módosításhoz szükséges iratot, beleértve az ügyvédi
meghatalmazást is, aláírjon.

32. A Budai Vároltalmazó Közalapítványt érintő módosítások elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
a Budai Vároltalmazó Közalapítvány kuratóriumi elnöke, kuratóriumi tagjai, felügyelőbizottsági
elnöke, felügyelőbizottsági tagjai visszahívásának megerősítéséről, kinevezésének megerősítéséről,
kuratóriumi tagi pozíciójának visszautasításáról, valamint alapító okiratának módosításáról
1. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, a 2013. évi V. törvény
3:398 § (2) bekezdésébe foglalt okok miatt, Schulek János Frigyest (lakcíme:
^ ,
) a Kuratórium elnökét tisztségéből visszahívja, önálló képviseleti joga
visszavonásával egyidejűleg.
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2. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, a 2013. évi V.
törvény 3:398 § (2) bekezdésébe foglalt okok miatt, Pálffy László (lakcíme:
^
Baliffa Kornél (lakcíme:
.), Sebestyén József (lakcíme:
,
,
), dr. Müller Ferenc (lakcíme:
), dr. Janotti Judit (lakcíme:
,), Szepesfalvyné Bodócsi
Eszter (lakcíme.
.) kuratóriumi tagokat tisztségükből visszahívja,
képviseleti joguk egyidejű visszavonásával.
3. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, a 2013. éviV. törvény
3:398 § (2) bekezdésébe foglalt okok miatt a Felügyelőbizottság elnökét Dr. Cserháti Gábor
Lászlónét (lakcíme:
.) tisztségéből visszahívja.
4. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napjával hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, a 2013. évi V. törvény
3:398 § (2) bekezdésébe foglalt okok miatt Csapod! Kristóf (lakcíme:
.) és Holvay Péter (lakcíme:
.) felügyelőbizottsági tagokat
tisztségükből visszahívja.
5. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napján hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal. Juhász Szabolcs
Áront (lakcíme:
.) kinevezi a Kuratórium
elnökének, 5 éves határozott időtartamra, önálló képviseleti joggal.
6. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napján hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal, Szántó Andrást
(lakcíme:
_
.) a Kuratórium tagjává kinevezi, 5 éves határozott
időtartamra, együttes képviseleti joggal.
7. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, a mai nappal, 2020. július
16. napjára visszaható hatállyal, Riez Gyulát (lakcíme:
) a
Kuratórium tagjává kinevezi, 5 éves határozott időtartamra, együttes képviseleti joggal.
8. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napján hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal Dr. Szabó Dóra
Bettinát (lakcíme:
.) kinevezi a Felügyelőbizottság elnökévé, 5
éves határozott időtartamra.
9. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napján hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal Szemző Áron Gábort
(lakcíme:
J kinevezi a Felügyelőbizottság tagjává, 5 éves
határozott időtartamra.
10. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősítve 2020. július
16. napján hozott határozatát, 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal Nyáry Zsigmondot
(született:
kinevezi a Felügyelőbizottság tagjává, 5 éves
határozott időtartamra.
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11. A Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
megismételt határozatok meghozatalára azért került sor, mert a 2020. július 16. napján a
Kuratórium tájává kinevezett dr. Janotti Judit a megbízatást egyéb akadályoztatása miatt nem
tudta vállalni.
12. Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alapítvány Alapító
Okiratának valamennyi módosítását elfogadja.
13. Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, az Alapítvány módosított
és egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.
14. Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, felhatalmazza Váradiné
Naszályi Márta polgármestert, hogy az Alapító Okiratot, annak módosítását és valamennyi az
Alapítvány Alapító Okiratának módosításhoz szükséges iratot, beleértve az ügyvédi
meghatalmazást is, aláírjon.

33. Jégpálya kialakítása a Budai Várban 2020. december 4. és 2021. február 28. közötti
időtartamra
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett az alábbi
határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
144/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
jégpálya kialakításáról a Budai Várban 2020. november 27. és 2021. február 28. közötti
időtartamra
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2020.
november 27. és 2021. február 28. között Budapest I. Kerület Kapisztrán téren bárki számára
ingyenesen használható jégpályát létesít. A jégpálya létesítésének és üzemeltetésének a költségeit a
Budavári Önkormányzat 2020. november 27. és 2021. február 28. közötti időszakban legfeljebb
bruttó 68 525 millió forint előirányzatot biztosít a Kapisztrán téren kialakítandó jégpálya
bérletéhez, létesítéséhez és üzemeltetéséhez.
1. A Képviselő-testület felhatalmazza Csobánczy Gábor alpolgármestert a Kapisztrán téren 2020.
november 27. és 2021. február 28. között ingyenesen használható jégpálya és kiszolgáló
helyiségek létesítésével kapcsolatos műszaki, tervezési feladatok koordinációjával, valamint a
jégpálya elhelyezéséhez szükséges hatósági, közlekedési engedélyek egyeztetésével.
2. A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésében bruttó 68 525 000 Ft kiadási előirányzatot az
általános tartalék terhére biztosít.
3. A Képviselő-testület felkéri a Budavári Polgármesteri Hivatalt a beszerzési eljárások
előkészítésére és lefolytatására, a létesítéshez és az üzemeltetéshez szükséges szerződések
kidolgozására.
határidő: beszerzési eljárások lefolytatására:
jégpálya létesítésére:
Felelős: Csobánczy Gábor alpolgármester

2020. november 15.
2020. november 27.

28

34. A I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének
visszahívása és az új ügyvezető megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
Csobáczy Gábor ügyrendi javaslatáról az I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű
Társaság vezető tisztségviselőjének visszahívásáról, valamint vezető tisztségviselőjének
megválasztásáról szóló titkos szavazásról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az I.
kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének
visszahívásáról, valamint vezető tisztségviselőjének megválasztásáról szóló titkos szavazások
egyszerre kerülnek lebonyolításra.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
146/2020. (X. L) önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének
visszahívásáról
1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I. Kerületi
Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja titkos szavazás során úgy
határozott, hogy Szabó Dezső Lászlót ügyvezetői tisztségéből 2020. október 1. napjával
visszahívja.
2. A polgármester a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal útján
gondoskodik a személyi változások cégbírósághoz történő bejelentéséről.

A képviselő-testület 11 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
147/2020. iX. 1.1 önkormányzati határozata
az I. Kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság vezető tisztségviselőjének
megválasztásáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I. Kerületi
Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja titkos szavazás során úgy
határozott, hogy Békési Zoltánt ügyvezetőnek megválasztja 2020. október 1. napjától 5 év
időtartamra.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
148/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
az I. Kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság vezető
javadalmazásának megállapításáról

tisztségviselője

1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Békési
Zoltán, az I. Kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének havi
díjazását 900 000 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.
2. Az ügyvezető vezető tisztségviselői tisztségét megbízási jogviszonyban látja el.
3. A polgármester a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal útján
gondoskodik a személyi változások cégbírósághoz történő bejelentéséről melléklet szerinti
tartalommal.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
149/2020. OC. 1.1 önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjainak
cégbírósághoz történő bejelentéséről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az I. Kerületi
Házgondnoksági Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a társaság felügyelőbizottsági
tagjainak megválasztásáról szóló 10/2020. (II. 20.) önkormányzati határozatát fenntartva, a
megválasztást követően a cégbírósághoz történő bejelentés elmaradása okán felkéri a
polgármestert, hogy gondoskodjon a bejelentésről a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal útján a mellékelt tartalommal.

ZÁRT ÜLÉS:
1.

A Budavári Kapu Kft. új ügyvezetőjének megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 12 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
150/2020. rx. I.! önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság vezető
tisztségviselőjének megválasztásáról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Budavári Kapu Behajtási
Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja titkos szavazás során úgy
határozott, hogy a Budavári Kapu Kft. ügyvezetőjének Dóri Tamás Pétert 2020. november 2-től
2025. november 1-ig tartó határozott időre megválasztja.
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A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
151/2020. (X. 1.1 önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság vezető
tisztségviselője javadalmazásának megállapításáról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Dóri
Tamás Péter, a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője vezető tisztségviselői tisztségét munkaviszonyban látja el. Illetményét a képviselő
testület 900 000 Ft-ban állapítja meg.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a munkaügyi iratok aláírásáról gondoskodjon.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodjon a személyi változások alapító okiraton történő
átvezetéséről és a cégbírósághoz történő bejelentéséről.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
152/2020. (X. IT önkormányzati határozata
a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető Korlátolt
felügyelőbizottsági tagjának kinevezéséről

Felelősségű

Társaság

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyváradi Róbertét (
^
^
'
) 2020. november 2-től 2025. február 20-ig tartó
határozott időtartamra a felügyelőbizottság tagjának kinevezi.

2.

F. Gy. születési támogatás ügyében kelt elsőfokú határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
153/2020. (X. 10 önkormányzati határozata
születési támogatás ügyében kelt elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a F
Gy
szám alatti lakóhelyű szülő születési támogatási ügyében kelt 163/2020.
(VII. 15.) NOKSB határozat ellen F
Gy
szülő által 2020. augusztus 07. napján benyújtott
fellebbezést
elutasítja,
és az elsőfokú 163/2020. (VII. 15.) NOKSB határozatot
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helybenhagyja.

A másodfokú eljárásban eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről
nem szükséges rendelkezni.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél közigazgatási pert indíthat a vitatott
közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül. Az ügyfélnek a Fővárosi
Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27.) címzett keresetlevelét Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságánál (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) kell benyújtania.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.
Indokolás
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Védőnői Szolgálata (a továbbiakban:
Védőnői Szolgálat) részéről a területileg illetékes védőnő korábban megküldte F
Gy
szülő
és
gyermeke esetében az I. kerületi életvitelszerű tartózkodásra vonatkozó
igazolást születési támogatás megállapítása céljából.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (11. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint az
önkormányzat egyszeri születési támogatást nyújt a szülőknek, egyedülálló szülőnek, illetve más
törvényes képviselőnek (a továbbiakban: szülő) gyermek születése esetén, amennyiben az alábbi
feltételek együttesen fennállnak:
- a gyermek I. kerületben bejelentett lakóhelyén él,
- a szülők, illetve legalább egyikük, a gyermek születésekor és a gyermek születését közvetlenül
megelőző 6 hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhelyén
él.
A Rendelet 15. § (2) bekezdése és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontjában foglaltak alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) dönt a születési támogatás ügyekben.
F
Gy
szülő és
gyermeke vonatkozásában a Védőnői Szolgálat
megküldte a Budapest I. kerületi — a gyermek születését megelőző legalább 6 hónapos —
bejelentett lakóhellyel rendelkező szülő nyilatkozatát, egyben a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy az újszülött gyermek Budapest I. kerületben 2020. április 28. napjától a
. ajtó szám alatti bejelentett lakóhelyén él éltevitelszerűen, és az
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igazolásban szereplő címen az igazolt időponttól, 2020.
gondozása alatt áll.

napjától kezdve a védőnő

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal leellenőrizte a szülő és a gyermek
nyilvántartás szerinti lakóhelyét. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának a központi személyiadat — és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült
kivonatok alapján megállapítást nyert, hogy a nyilatkozó szülőnek 2019. november 26. napjától
van bejelentett lakóhelye az I. kerületben a
__ l j
~
szám alatt,
amely alapján megállapítást nyert, hogy a szülő az I. kerületben a Rendeletben előírt időtartamban
nem rendelkezik bejelentett lakóhellyel.
A Bizottság a 2020. július 15. napján megtartott ülésén megtárgyalta F<
Gy
születési
támogatás ügyét. A rendelkezésre álló iratok és adatok alapján a nyilatkozó szülő az I. kerületben
a Rendeletben előírt időtartamban nem rendelkezett bejelentett lakóhellyel, a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett
lakóhelyén nem élt, ezért a Bizottság a 163/2020. (VII. 15.) NOKSB határozattal döntött arról,
hogy a nyilatkozó szülő a születési támogatásra nem jogosult.
A bizottság döntését tartalmazó határozat tértivevényes küldeményként postai úton a nevezett
részére megküldésre került. A kézbesítési igazolás adatai alapján a határozatot F
Gy
házastársa
2020. augusztus 06. napján vette át, és a fellebbezés benyújtására nyitva
álló törvényes határidőn belül, 2020. augusztus 07. napján F
Gy fellebbezést nyújtott be.
F
Gy
i fellebbezés indokaként előadta, hogy a gyermek
1995.
szeptember 15. napjától I. kerületi lakos, aki a gyermek születését közvetlenül megelőző 6
hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhelyén élt, így a
házastársa esetében teljesül a rendeletben meghatározott feltétel. A fellebbezés mellékleteként
csatolta a saját és házastársa személyazonosító igazolványainak és lakcímet igazoló hatósági
igazolványainak másolatát.
A Bizottság a fellebbezést megvizsgálva megállapította, hogy döntése nem sértett jogszabályt, így
azt nem módosította és nem vonta vissza, egyben döntött a fellebbezés, valamint az ügy iratának
a képviselő-testülethez, mint másodfokú hatósághoz történő felterjesztéséről. A Bizottság
továbbá külön határozatban döntést hozott, amelyben megállapította, hogy
szülő a
születési támogatásra jogosult.
Az ügyben alkalmazandó Rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen
élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki. A Rendelet
egyértelműen meghatározza a támogatás nyújtásához szükséges feltételeket, amelyeknek
együttesen kell fennállnia. Ez két feltétel, hogy a gyermek I. kerületben bejelentett lakóhelyén él,
valamint a szülők, illetve legalább egyikük, a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvetlenül megelőző 6 hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett
lakóhelyén él.
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Az elsőfokú hatóság a döntését a hatályos jogszabályi rendelkezésekre hivatkozással hozta meg, a
határozat a döntés indokait tartalmazta. A fellebbezést benyújtó szülő a gyermek születését
megelőző 6 hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül nem élt az I. kerületben bejelentett
lakóhelyén, így az O esetében a születési támogatás nyújtásához szükséges feltétel nem áll fenn,
ezért részére nem nyújtható a támogatás. A Rendelet nem ad felmentést e szabály alkalmazása
alól, és méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.
A fentiekben leírtak alapján továbbra sem nyújtható az ügyfél részére születési támogatás, így a
képviselő-testület megállapította, hogy az elsőfokú hatóság eljárása és döntése jogszerű volt, az
elsőfokú hatóság az eljárása során megfelelően alkalmazta a jogszabályi rendelkezéseket, ezért a
fellebbezés elutasításáról és a 163/2020. (VII. 15.) NOKSB határozat helybenhagyásáról döntött.
A határozat a fenti rendelkezéseken túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 119. § (3)-(5) bekezdésein alapul. A határozat tartalmára és
formájára vonatkozó rendelkezéseket az Ákr. 80- 81. §-ai határozzák meg.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése értelmében a
keresetlevelet — ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény
közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási
szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetlevelet — törvény
eltérő rendelkezése hiányában — a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc
napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell
benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresetlevelet az
elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.
A Képviselő-testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja
határozza meg.
Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések
kivételével — a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható
döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a
fellebbezést elbírálták.
A keresetlevél benyújtásának a módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 13. § (1) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése
rendelkezik.
A Képviselő-testület a keresetindítás esetén fizetendő illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 45/A. § alapján adott tájékoztatást, az illetékfeljegyzési jogot az 59. § (1)
bekezdése, valamint a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.
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3.

B. T. születési támogatás ügyében kelt elsőfokú hatátozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
154/2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
születési támogatás ügyében kelt elsőfokú határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a B T
szám alatti lakóhelyű szülő születési támogatási ügyében kelt
162/2020. (VII. 15.) NOKSB határozat ellen B T
szülő által 2020. augusztus 07. napján
benyújtott fellebbezést
elutasítja,
és az elsőfokú 162/2020. (VII. 15.) NOKSB határozatot

helybenhagyja.

A másodfokú eljárásban eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről
nem szükséges rendelkezni.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél közigazgatási pert indíthat a vitatott
közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül. Az ügyfélnek a Fővárosi
Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó utca 27.) címzett keresetlevelét Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport
Bizottságánál (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) kell benyújtania.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás
A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata Védőnői Szolgálata (a továbbiakban:
Védőnői Szolgálat) részéről a területileg illetékes védőnő korábban megküldte B T
szülő
és
gyermeke esetében az I. kerületi életvitelszerű tartózkodásra vonatkozó igazolást
születési támogatás megállapítása céljából.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
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önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint az
önkormányzat egyszeri születési támogatást nyújt a szülőknek, egyedülálló szülőnek, illetve más
törvényes képviselőnek (a továbbiakban: szülő) gyermek születése esetén, amennyiben az alábbi
feltételek együttesen fennállnak:
- a gyermek I. kerületben bejelentett lakóhelyén él,
- a szülők, illetve legalább egyikük, a gyermek születésekor és a gyermek születését közvedenül
megelőző 6 hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhelyén
él.
A Rendelet 15. § (2) bekezdése és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 12/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 2.3.2.
pontjában foglaltak alapján a Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága (a továbbiakban:
Bizottság) dönt a születési támogatás ügyekben.
Bs I
szülő és
gyermeke vonatkozásában a Védőnői Szolgálat megküldte a
Budapest I. kerületi — a gyermek születését megelőző legalább 6 hónapos — bejelentett lakóhellyel
rendelkező szülő nyilatkozatát, egyben a területileg illetékes védőnő igazolását arról, hogy az
újszülött gyermek Budapest I. kerületben éltevitelszerűen él és az igazolásban szereplő címen az
igazolt időponttól kezdve a védőnő gondozása alatt áll. A gyermek
napján
született.
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal leellenőrizte a szülő és a gyermek
nyilvántartás szerinti lakóhelyét. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának a központi személyiadat — és lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült
kivonatok alapján megállapítást nyert, hogy a gyermeknek 2020. április 03. napjától a
szám alatt, a szülőnek 2014. július 02. napjától a
ajtó szám alatt van bejelentett lakóhelye az I.
kerületben.
A Védőnői Szolgálat területileg illetékes védőnőjének igazolása alapján a gyermek 2020. március
31. napjától a
szám alatt él életvitelszerűen és ezen a címen áll a
gondozása alatt.
A Bizottság a 2020. július 15. napján megtartott ülésén megtárgyalta B
1
születési
támogatás ügyét. A rendelkezésre álló iratok és adatok alapján a nyilatkozó szülő és gyermeke
nem az I. kerületben bejelentett lakóhelyén él, ezért a Bizottság a 162/2020. (VII. 15.) NOKSB
határozattal döntött arról, hogy a nyilatkozó szülő a születési támogatásra nem jogosult.
A bizottság döntését tartalmazó határozat tértivevényes küldeményként postai úton a nevezett
részére megküldésre került. A kézbesítési igazolás adatai alapján a határozatot I
I
2020.
augusztus 06. napján személyesen vette át, és a fellebbezés benyújtására nyitva álló törvényes
határidőn belül, 2020. augusztus 07. napján B T
fellebbezést nyújtott be.
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B

T

i fellebbezés indokaként előadta, hogy a bejelentett lakóhelye szerinti '
ajtó szám alatti ingadan nem a saját tulajdonában van, a
család albérletben lakik a
szám alatt. A beadványozó nem kapott arról
tájékoztatást, hogy az életvitelszerű lakhatást igazolni kell és kérelmezi a döntés méltányosságból
történő felülvizsgálatát. A fellebbezés mellékleteként Báli Tihamér benyújtotta a bérleti szerződés
másolatát.
A Bizottság a fellebbezést megvizsgálva megállapította, hogy döntése nem sértett jogszabályt, így
azt nem módosította és nem vonta vissza, egyben döntött a fellebbezés, valamint az ügy iratának
a képviselő-testülethez, mint másodfokú hatósághoz történő felterjesztéséről.
Az ügyben alkalmazandó Rendelet hatálya az önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen
élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki. A Rendelet
egyértelműen meghatározza a támogatás nyújtásához szükséges feltételeket, amelyeknek
együttesen kell fennállnia. Ez két feltétel, hogy a gyermek I. kerületben bejelentett lakóhelyén él,
valamint a szülők, illetve legalább egyikük, a gyermek születésekor és a gyermek születését
közvedenül megelőző 6 hónapban életvitelszerűen, megszakítás nélkül az I. kerületben bejelentett
lakóhelyén él.
Az elsőfokú hatóság a döntését a hatályos jogszabályi rendelkezésekre hivatkozással hozta meg, a
határozat a döntés indokait tartalmazta. A szülő fellebbezése mellékleteként megküldött bérleti
szerződésből, valamint a fellebbezésben foglaltakból is megállapítható, hogy BT
és a
gyermeke nem az I. kerületben bejelentett lakóhelyén él. A Rendelet nem ad felmentést e szabály
alkalmazása alól, és méltányosság gyakorlására nincs lehetőség.
A fentiekben leírtak alapján továbbra sem nyújtható az ügyfél részére születési támogatás, így a
képviselő-testület megállapította, hogy az elsőfokú hatóság eljárása és döntése jogszerű volt, az
elsőfokú hatóság az eljárása során megfelelően alkalmazta a jogszabályi rendelkezéseket, ezért a
fellebbezés elutasításáról és a 162/2020. (VII. 15.) NOKSB határozat helybenhagyásáról döntött.
A határozat a fenti rendelkezéseken túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 119. § (3)-(5) bekezdésein alapul. A határozat tartalmára és
formájára vonatkozó rendelkezéseket az Ákr. 80- 81. §-ai határozzák meg.
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdése értelmében a
keresetievelet — ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény
közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási
szervhez benyújtani. Ha a közigazgatási cselekményt nem kell közölni, a keresetievelet — törvény
eltérő rendelkezése hiányában — a cselekményről való tudomásszerzéstől számított harminc
napon belül, de legkésőbb a cselekmény megvalósulásától számított egy éven belül kell
benyújtani. Többfokú közigazgatási eljárásban hozott cselekmény esetén a keresedevelet az
elsőfokon eljárt közigazgatási szervnél kell benyújtani.
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A Képviselő-testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 142/A. § (2) bekezdése, illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja
határozza meg.
Az Ákr. 114. § (1) bekezdés alapján az ügyfél — az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések
kivételével — a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat. Fellebbezéssel támadható
döntés esetén közigazgatási per akkor indítható, ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett és a
fellebbezést elbírálták.
A keresedevél benyújtásának a módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I.
törvény 12. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 13. § (1) bekezdése és a 39. § (1) bekezdése
rendelkezik.
A Képviselő-testület a keresetindítás esetén fizetendő illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990.
évi XCIII. törvény 45/A. § alapján adott tájékoztatást, az illetékfeljegyzési jogot az 59. § (1)
bekezdése, valamint a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

k.m.f.
Váradiné Naszályi Márta s.k.
polgármester

dr. Tarjányi Tamás s.k.
jegyző

A kivonat készült: 2020. október 2-án.
Hiteles:
dr. Tarjányi Tamás
jegyző nevében és megbízásából:

Noémi
söpört vezetője
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113/2020. (X. 1.) önkormányzati határozat melléklete
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ALAPÍTÓ OKIRATA

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

2) A Társaság székhelye és telephelyei

A Társaság székhelye:

1013 Budapest, Krisztina tér 1.

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

A Társaság telephelyei:

költségviselő

cím

1.

Virág Benedek Ház

1013 Budapest,
Döbrentei u. 9.

2.

Jókai Anna Szalon

1015 Budapest,
Iskola u. 28.

3.

TÉR-KÉP Galéria

1016 Budapest,
Krisztina krt. 83
85.

4.

Vámegyed Galéria

1015 Budapest,
Batthyány u. 67.

5.

Vámegyed
Szerkesztőség

1014 Budapest,
Országház u. 13.

6.

Könyvtár

1014 Budapest,
Országház u. 13.

7.

Borsos Miklós
Emléklakás

1014 Budapest, Úri
u. 6.
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HRSZ

8.

Vízivárosi Klub

1015 Budapest,
Batthyány u. 26.

3) A Társaság jogállása

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

4) A Társaság alapítója

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

5) A Társaság tevékenységi köre

9004 ’08 Művészeti létesítmények működtetése - Főtevékenység
1812 ’08 Nyomás (kivéve: napilap)
1813 ’08 Nyomdai előkészítő tevékenység
1820 ’08 Egyéb sokszorosítás
4761 ’08 Könyv kiskereskedelem
4762 ’08 Újság, papaírám kiskereskedelme
4763 ’08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4765 ’08 Játék kiskereskedelme
4778 ’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4781 ’08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kereskedelme
4789 ’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
5520 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5629 ’08 Egyéb vendéglátás
5630 ’08 Italszolgáltatás
5811 ’08 Könyvkiadás
5814 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 ’08 Egyéb kiadói tevékenység
5911 ’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5914 ’08 Filmvetítés
5920 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6020 ’08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
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6311 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 ’08 Világháló portál szolgáltatás
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021 ’08 PR, kommunikáció
7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7312 ’08 Médireklám
7320 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás
7410 ’08 Divat, formatervezés
7420 ’08 Fényképészet
8110 ’08 Építmény üzemeltetés
8211 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8211 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8412 ’08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve:
társadalombiztosítás) igazgatása
8541 ’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8552 ’08 Kulturális képzés
8559 ’08 M.n.s. Egyéb oktatás
8560 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 ’08 Előadó-művészet
9002 ’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 ’08 Alkotóművészet
9101 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 ’08 Múzeumi tevékenység
9103 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

Ha valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a gazdasági
társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti. Képesítéshez
kötött tevékenységet, ha jogszabály kivételt nem tesz, a társaság csak akkor folytathat:, ha e
tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós
polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy
van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

6) A Társaság időtartama

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

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) összesen: 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint. A
törzstőke teljes egészében pénzbeli betétből áll. A Társaság törzstőkéje az alapító tag
törzsbetétjéből áll. A törzsbetét az alapító tag vagyoni hozzájárulása. Az alapító tagnak egy
törzsbetéte van.

A Társaság törzstőkéjéhez az alapító tag az alábbiak szerint járul hozzá:

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat tag törzsbetéte:

3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint pénzbeli vagyoni hozzájárulás. Alapító a teljes pénzbeli
vagyoni hozzájárulását a Társaság cégbíróság által történt bejegyzését követő 15 napon belül, a
Társaság pénzforgalmi számlaszámára történő befizetéssel a Társaság rendelkezésére bocsátja.

8) Az alapító tag kötelezettségei

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

9) Mellékszolgáltatás

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

10) Az üzletrész

A Társaság bejegyzését követően az alapító tag jogait és a Társaság vagyonából őt megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg.
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Alapító tagnak egy üzletrésze van. Az üzletrészt kívülálló személyre - törvényben meghatározott
eseteket kivéve - csak akkor lehet átruházni, ha az alapító tag a törzsbetétét teljes mértékben
befizette.

Az üzletrésznek - kívülálló személy részére történő - adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő
átruházásához alapítói határozat szükséges. Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági
jogviszonyból eredő jogai és kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.

11) A nyereség felosztása

A nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok között nem
osztható fel, az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

12) Az alapítói döntés

Az alapító hatáskörébe tartozik — a nonprofit gazdasági társaság sajátosságainak megfelelően minden olyan döntés meghozatala, amelyet törvény a taggyűlés határkörébe utal.
Az alapító döntéséről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az alapítói döntés helyét és
idejét, a jelenlévőket, továbbá az alapítói döntéskor lezajlott fontosabb eseményeket,
nyilatkozatokat és a határozatokat.

Az ügyvezető az alapító által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok
könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok
könyvébe.

13) Az ügyvezető

A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság képviseltét az alapító által kijelölt ügyvezető látja el. A
Társaságnak egy ügyvezetője van. A Társaság ügyvezetője Budapest I. Kerület Budavári
Önkormányzatánál, annak intézményeinél vagy költségvetési szerveinél nem állhat választott,
tanácsadói vagy egyéb jogviszonyban.

A Társaság kijelölt ügyvezetője önálló cégjegyzési joggal, ... 2021 március 1. napjától 2026.
március 1. napjáig terjedő időtartamra ... (születési helye és ideje: -------, ---------------., anyja
születési neve: ------------------, lakcím: --------------------.). Ügyvezető e tisztségét munkaviszony
keretében látja el.
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14) Felügyelő Bizottság

Az alapító a társaság ügyeinek, gazdasági tevékenységének folyamatos ellenőrzésére 3 tagú felügyelő
bizottságot hozott létre. A felügyelő bizottság tagjai

....

(születés helye és ideje:__,

... __,

__ (születés helye és ideje:___, ... __,

__ (születés helye és ideje:___, ...

anyja neve:

. ...,

anyja neve:.

...,

lakcíme:

...

...........

lakcíme:... ...., adószama:......... ..........■)>

.lakcíme: ...

........... ■)>

Az alapító által megválasztott felügyelő bizottsági tagok végzik az ügyvezetés által irányított
gazdasági tevékenység ellenőrzését. A Felügyelő Bizottság főbb tevékenységi köre:
a Társaság gazdasági tevékenységével összefüggő iratok ellenőrzése,
indokolt esetben jelentés kérése és értékelése, esedeg szakértő bevonása,
az alapító elé terjesztett jelentések vizsgálata, ellenőrzése,
az alapító tájékoztatása, ha azt az ügyvezető elmulasztja vagy a Társaság érdeke azt
megkívánja.

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

15) A Társaság törvényes képviselete

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

16) A tagjegyzék

Az ügyvezető a Társaság alapító tagjáról nyilvántartást (tagjegyzéket) vezet.

A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
• az alapítói tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét; - a törzstőke mértékét;
• az Alapító Oldratban az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra vonatkozó
rendelkezéseit

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

17) Záró rendelkezések

A Társaság feletti törvényességi felügyelet a Társaság székhelye szerint illetékes Cégbíróság látja el
a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 2006. évi V. törvény
szabályai szerint.

A Társaság cégjegyzékbe bejegyzett adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelmet
törvény eltérő rendelkezése hiányában a változástól számított harminc napon belül kell
előterjeszteni a Cégbíróságnál.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény rendelkezései az irányadók.
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Alulírott alapító jelen Alapító Okiratot elolvasás után az ellenjegyző ügyvéd előtt, mint akaratával
mindenben megegyezőt jóváhagyólag saját kezűleg aláírta.

Budapest, 20........

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

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

EUenjegyzem
Budapest
20.......

kamarai azonosító szám: 36062174

Dr. Jancsár György
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143/2020. (X. 1.) önkormányzati határozat melléklete

BWIjm’l
(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

módosított és egységes szerkezetű

ALAPÍTÓ OKIRATA

2020. október 1.

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
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Alulírott Váradiné Naszályi Márta polgármester, Magyarország Alaptörvényének 33.
cikke (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján, Budapest I. Kerület Budavár
Önkormányzata, mint alapító nevében és képviseletében eljáró Képviselő-testület
elnökeként, a Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete
71/2020. (VII. 16.). 71/2020. (VII. 16.) 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 október hó 1. 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 Naszályi Márta polgármester (lakcíme: 1015 Budapest,
Batthyány utca 13., 1.)
II.

AZ ALAPÍTVÁNY NEVE

Budai Vároltalmazó Közalapítvány

m.

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: kbudavarivaroltalmazo@gmail. com
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.
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
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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, a kulturális örökség helyi védelme
közfeladatokhoz kapcsolódóan:
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, a kutatások eredményeinek közzétételével az alapítvány
támogatásával;
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.
Tudományos tevékenység, kutatás
Kulturális tevékenység
Kulturális örökség megóvása
Műemlékvédelem
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-kozalapitvanv internetes honlapján biztosítja.
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
(ECASZ:36058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A
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Az Alapítvány beszámolási és nyilvántartási szabályaira a 2011. évi CLXXV. törvény
27-30. §-a rendelkezéseit az irányadóak.
Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét minden év május 31.
napjáig, az Alapító által kezelt http: / / www.budavar.hu / budai-varoltalmazokozhasznu-kozalapitvanv 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
internetes
honlapján teszi közzé.

V. 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 céljai elérése érdekében kész együttműködni minden olyan
szervezettel, amelynek tevékenysége törvényes és nem ellentétes az Alapítvány
céljaival.
Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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
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VI.

AZ ALAPÍTVÁNY

VAGYONA

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) Az Alapítvány részére nyújtott természetbeni adománnyal,
d) pályázaton elnyert támogatással,
e) az Alapítvány tevékenységéből származó eredményből,
f) 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.

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
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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 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.
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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, 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
e.) a közhasznúsági mellékletet.
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.
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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.
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
költségtérítésének megállapítása; változások átvezetése az illetékes Törvényszéken,
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. ) amit jogszabály 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:
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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:
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 § (1), (4), (5), (6) bekezdés és a 3:397 § (2)-(4) bekezdésében előírt
feltételeknek.
a.)
b.)

A Kuratórium tagja, elnöke az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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 -,
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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.
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.
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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.)
b.)
c.)
d.)
e.)

az Alapítvány céljainak megvalósítása;
az Alapítvány képviselete;
rendelkezés az Alapítvány pénzforgalmi bankszámlája felett;
döntés az Alapítvány vagyonának felhasználásáról;
éves és hosszabb távra szóló tervek valamint az ezek végrehajtásáról szóló
beszámoló készítése, elfogadása;
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 elfogadásáról és
felhasználásáról vagy visszautasításáról;
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/budaivaroltalma zo-kozhasznu-kozaIai tvan\ honlapján történő közzétételről
köteles gondoskodni.
p.) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a törvény vagy az Alapító
Okirat nem utal az Alapító kizárólagos jogkörébe.
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A Kuratórium
elnökének havonta járó tiszteletdíja megegyezik a Budavári
Önkormányzat önkormányzati képviselőinek járó tiszteletdíj összegével, a kuratóriumi
tagok havonta a képviselői tiszteletdíj 0,3-szorosának megfelelő összegre jogosultak a
feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre igényt tarthatnak.

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.
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. Dyen 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
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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
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 Kúra tórium 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
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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 Önkormányzat 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
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 nyílt 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
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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.

8.3.5.2.Kuratórium határozathozatala ülés tartása nélkül
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.
A

Elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével, ezen belül elektronikus levél formájában
történő határozathozatal felvétele, hogy a tagok saját, egy számítógépes hálózatba
(Internetre) 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
e-mailhez 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.
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8.4.

A Felügyelőbizottság

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.
8.4.1. A felűgyelőbizottsági tagságra 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
venni. A Felügyelőbizottság tagjai az Alapítvány Kuratóriumától függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatók.
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8.4.2. A Felűgyelőbizottsági tagság 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 Felügyelőbizottság 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
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.
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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 elnöke havonta a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (Kttv.) szerinti mindenkori köztisztviselői alapilletmény három és félszerese,
míg a Felügyelőbizottság tagjai havonta a Kttv. szerinti alapilletmény 0,3-szorosának
megfelelő összegre jogosultak és a feladataik ellátása során felmerült költségei megtérítésére
igényt tarthat.
A Felügyelőbizottsága tagjainak nevét és személyi adatait, valamint megbízásukra
vonatkozó adatokat az Alapító Okirat I. 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 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 Önkormányzat 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.
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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.
Eredeti határozat dátuma Budapest, 2020. július 16.
Megerősítő határozatok dátuma és az Alapító Okirat kelte:
Budapest, 2020.10. 01.
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Ügyvéd neve:
Ügyvédi Iroda neve címe:

dr. Csomós Lilla Annamária

KASZ:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest, Kossuth
Lajos u. 2/A.
36058537

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

számú melléklet

Kuratórium tagjai, 5 éves időtartamra
Juhász Szabolcs Áron (lakcím:

.) elnöke

tagjai:
Szántó Andrást (lakcím:

•)

Riez Gyula (lakcím

)

Felügyelőbizottság tagjai, 5 éves időtartamra

Dr. Szabó Dóra Bettina (lakcím:

.) elnök

tagjai:
Szemzó' Áron Gábor (lakcím:

)

Nyáry Zsigmond (lakcím: ‘

.)

Eredeti határozat dátuma Budapest, 2020. július 16.
Megerősítő határozatok dátuma és az Alapító Okirat kelte:
Budapest, 2020.10. 01.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest, I. Kerület Budavári Ónkormányzat
Alapító nevében és képviseletében
Ellenjegyzem:
Kelt:

Budapest, 2020.10. 01.

Ügyvéd neve:

dr. Csomós Lilla Annamária

Ügyvédi Iroda neve címe:

dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest,
Kossuth Lajos u. 2/ A.

KASZ:

36058537

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

