Módosítás
a Budaváti Önkormányzat közművelődési feladatainak jövőbeni ellátásáról szóló
előterjesztéshez
a Képviselő-testület 2020. október 1-jei ülésére

Az előterjesztés I. pontjában meghatározott telephelyek az alábbival egészülnek ki:
8.

Vízivárosi Klub

1015 Budapest, Batthyány u. 26.

Az előterjesztés III. pontját az alábbiakban módosítom:
A Budavári Művelődési Ház jelenlegi vezetője, Megyesi Anikó kinevezése 2020. szeptember 30.
napján lejár. A Budavári Művelődési Ház megszüntetése, a nonprofit korlátolt felelősségű társaság
létrejötte és a közművelődési feladatok maradéktalan átvételére szolgáló átmeneti időszak végéig,
de legkésőbb 2021. február 28. napjáig javasolom, hogy a Képviselő-testület a Budavári Művelődési
Ház állományából bízzon meg egy jelenleg is ott foglalkoztatott személyt a Budavári Művelődési
Ház vezetési feladataival.
A nonprofit korlátolt felelősségű társaság vezető tisztséviselőjének megválasztásához a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Kult. tv.) 94. § (3) bekezdésének megfelelően javaslom pályázat kiírását 5 éves
időtartamra. A pályázat kiírásának, benyújtásának és értékelésének rendjét a miniszter rendeletben
határozza meg. Figyelemmel arra, hogy a hivatkozott kultúráért felelős miniszteri rendelet még nem
hirdették ki, de a rendelkezés már hatályos, javasolom a Kult. tv. 94. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételrendszer meghatározását.

Ennek megfelelően a határozati javaslatok szövegének alábbi módosítását javasolom:
I.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (X. 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.

Határidő: soron következő testületi ülés
Felelős: Váradiné Naszály! Márta polgármester

II.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (X. 1.) önkormányzati határozata
a Budavári Önkormányzat közművelődési feladatainak jövőbeni ellátását szolgáló
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról
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 1 arsaságot az 1. mellékletben 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.

Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

III.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (X. 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

IV.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (X. 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 a mellékelt 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester
ÖV4-

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

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.

Várnegyed Galéria

1015 Budapest,
Batthyány u. 67.

5.

Várnegyed
Szerkesztőség

1014 Budapest,
Országház u. 13.

6.

Könyvtár

1014 Budapest,
Országház u. 13.

7.

Borsos Miklós
Emléklakás

1014 Budapest, Úri
u. 6.

8.

Vízivárosi Klub

1015 Budapest,
Batthyány u. 26.

HRSZ

3) A Társaság jogállása

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

4) A Társaság alapítója

A Társaság alapítója:
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat
törzskönyvi azonosító szám: 735649
KSH statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
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, papaíráru kiskereskedelme
4763 ’08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4765 ’08 Játék kiskereskedelme
4778 ’08 Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4781 ’08 Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kereskedelme
4789 ’08 Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
5520 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5629 ’08 Egyéb vendéglátás
5630 ’08 Italszolgáltatás
5811 ’08 Könyvkiadás
5814 ’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819 ’08 Egyéb kiadói tevékenység
5911 ’08 Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5914 ’08 Filmvetítés
5920 ’08 Hangfelvétel készítése, kiadása
6020 ’08 Televízióműsor összeállítása, szolgáltatása
6311 ’08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6312 ’08 Világháló portál szolgáltatás
6820 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

7021 ’08 PR, kommunikáció
7022 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7312 ’08 Médireklám '
7320 ’08 Piac-, közvélemény-kutatás
7410 ’08 Divat, formatervezés
7420 ’08 Fényképészet
8110 ’08 Építmény üzemeltetés
8211 ’08 Összetett adminisztratív szolgáltatás
8211 ’08 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
8230 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8299 ’08 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8412 ’08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve:
társadalombiztosítás) igazgatása
8541 ’08 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás
8552 ’08 Kulturális képzés
8559 ’08 M.n.s. Egyéb oktatás
8560 ’08 Oktatást kiegészítő tevékenység
9001 ’08 Előadó-művészet
9002 ’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003 ’08 Alkotóművészet
9101 ’08 Könyvtári, levéltári tevékenység
9102 ’08 Múzeumi tevékenység
9103 ’08 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
9329 ’08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

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

6) A Társaság időtartama

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

7) A Társaság törzstőkéje, az alapító törzsbetéte

A Társaság törzstőkéje (jegyzett tőkéje) összesen: 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 Főváros 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.

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.

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:... ...., anyja neve:...lakcíme: ...__ , adószama:......... ........... )>

__(születés helye és ideje:...., ... __, anyja neve: ....., lakcíme: ...__ , adószama:......... ........... ■)>

.... (születés helye és ideje:__, ... __, anyja neve: ....., lakcíme: ...__ , adószama:......... .......... ■)>

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, esetleg szakértő bevonása,
az alapító elé terjesztett jelentések vizsgálata, ellenőrzése,
az alapító tájékoztatása, ha azt az ügyvezető elmulasztja vagy a Társaság érdeke azt
megkívánja.

A 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

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 Okiratban 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.

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

Ellenjegyzem
Budapest
20........

kamarai azonosító szám: 36062174

Dr. Jancsár György

2. melléklet a __előterjesztéshez

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetői tisztségének betöltésére

A megalapításra váró Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban: Budavári Önkormányzat) egyedüli alapító tag
tulajdonában álló jogi személy.

A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fő tevékenysége:
A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat — a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt „kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári
ellátás biztosítása;filmszínház^ előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatásd’ — közfeladatának ellátására kerül megalapításra.

Az ügyvezető feladatai:
Az ügyvezető a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kinevezett, első
számú és egyszemélyi felelős vezetője. Feladata és felelőssége a társaság szakmai irányítása, valamint
a Budavári Önkormányzat által döntési jogkörébe utalt feladatok elvégzése. E minőségében a
jogszabályoknak, a létesítő okiratnak és a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve.

Az ügyvezető jogviszonya:
Az ügyvezető feladatait határozott idejű munkaviszony keretében, teljes munkaidőben
foglalkoztatott vezető állású munkavállalóként látja el. A munkaviszony időtartama: legkésőbb
2021. március 1. napjától öt év időtartamra, 3 hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye:
Budapest.

Pályázati feltételek:
•
•
•
•

büntetlen előélet;
nem állhat a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt;
cselekvőképesség.
megfelel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény 94. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
•
•
•
•
•

kötődés Budavárhoz;
legalább 1 -3 év vezetői szakmai tapasztalat;
közművelődési területen szerzett szakmai tapasztalat;
felsőfokú iskolai végzettség;
idegen nyelvek ismerete és használata;
jogi, közgazdasági, pénzügyi ismeretek.

Elvárt kompetenciák:
•
•
•
•

magas szintű vezetői kvalitások, kiváló együttműködési készség;
stratégiai szemléletmód;
hatékony problémamegoldó képesség;
motiválás képessége.

A pályázathoz mellékelni kell:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

a pályázó részletes szakmai életrajzát és motivációs levelét;
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó programját;
képesítést, végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatát;
a büntetlen előéletet és foglalkozástól eltiltás hatálya alatt nem állást igazoló három
hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt;
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó
gondnokság alatt;
a pályázó nyilatkozatát, hogy nem áll fenn vele szemben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 3:115. §-ában, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény 211. §-ában foglalt összeférhetetlenségi ok;
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen
tárgyalja;
a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a
véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához
hozzájárul;
a pályázati anyaghoz csatolni szükséges a www.budavar.hu weboldalról letölthető
adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez
szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A pályázat beérkezésének határideje: 2020....

A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat címére történő megküldésével (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.), Váradiné Naszályi Márta polgármester részére, zárt borítékban.
Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat - Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság”.

Személyesen: A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalban (1014 Budapest,
Kapisztrán tér 1.) zárt borítékban. Kérjük a borítékon feltüntetni: „ügyvezetői pályázat — Budavári
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság”

A pályázati eljárással kapcsolatosan egyéb információt Váradiné Naszályi Márta polgármester nyújt
az 1/458-3012 telefonszámon.

A pályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatok elbírálásáról a Képviselő-testület dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné
nyilvánításának a jogát fenntartja.

Apályázat elbírálásának határideje: 2020....

A pályázati kiírás közzétételének helye:
•
•

www.budavar.hu
www.profession.hu

