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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
A Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány, a Budai Vároltalmazó Közalapítvány, a
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány szerveinek díjazásáról szóló rendelkezések képviselő
testületi döntéssel való megerősítése, a Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány (a
továbbiakban együttesen: közalapítványok) esetében pedig díjazás megállapítása vált
szükségessé.
Az előterjesztésben szereplő díjazás az alábbi közalapítványok hatályos alapító okirataikban is
rögzítésre került, a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány tekintetében a 142/2020.
(X.l.) számú önkormányzati határozat alapján, a Budai Vároltalmazó Közalapítvány
tekintetében az 52/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozat alapján, Márai Sándor
Kulturális Közalapítvány tekintetében pedig a 172/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozat
alapján.
A fentiek értelmében a közalapítványok kuratóriumi szervének és felügyelőbizottságának (a
Márai Sándor Kulturális Közalapítvány tekintetében az alapító okirat Vili. pontja értelmében

„Ellenőrzőbizottság"-nak, azonban a továbbiakban ezen szerv is felügyelőbizottságként kerül
hivatkozásra) elnökei és tagjai díjazása az alábbiak szerint kerül meghatározásra a
közalapítványok már a t. Képviselő-testület által elfogadott - és elfogadásra váró - alapító
okirataik alapján:
Közalapítványok kuratóriumi elnökei és tagjai díjazása az alapító okiratok tartalmára
figyelemmel az alábbiak szerint került megállapításra:
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, és a feladataik ellátása
során felmerült költségtérítésre is igényt tarthatnak.
Közalapítványok felügyelőbizottságai elnökei és tagjai díjazása az alapító okiratok tartalmára
figyelemmel az alábbiak szerint került megállapításra:
A Felügyelőbizottság elnöke havonta, Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal köztisztviselője számára alkalmazandó, érvényes köztisztviselői illetményalap
összegének a három és félszeresének megfelelő díjra, a Felügyelőbizottság tagjai havonta az
Felügyelőbizottság elnöki díj 0,3-szorosának megfelelő összegre jogosultak, és a feladataik
ellátása során felmerült költségtérítésre is igényt tarthatnak.
A fenti díjazások a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány tekintetében a 142/2020.
(X.l.) számú önkormányzati határozat, a Budai Vároltalmazó Közalapítvány tekintetében az
52/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozat, továbbá a Márai Sándor Kulturális
Közalapítvány tekintetében a 172/2021. (V.27.) számú polgármesteri határozat elfogadásától
hatályosak.
A Budapest I. kerületi Népjóléti Közalapítvány tekintetében a fenti díjazások a jelen előterjesztés
alapján hozott határozat dátumától hatályosak.
A díjazás fedezete a közalapítványok működése során rendelkezésre áll.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a döntés elfogadására!

2. Döntési

javaslat

I. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány, a Budai Vároltalmazó Közalapítvány,
a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány valamint a Budapest I. kerületi Népjóléti
Közalapítvány kuratóriumi elnökeinek, kuratóriumi tagjainak, felügyelőbizottsági
(ellenörzőbizottsági) elnökeinek, valamint tagjainak díjazásáról
I.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselö-testülete a Budapest I.
kerületi Közbiztonsági Közalapítvány, a Budai Vároltalmazó Közalapítvány, a Márai
Sándor Kulturális Közalapítvány, valamint a Budapest I. kerületi Népjóléti
Közalapítvány (továbbiakban együttesen: közalapítványok) kuratóriumi elnökeinek,
tagjainak, továbbá a felügyelőbizottsági elnökei (a Márai Sándor Kulturális
Közalapítvány tekintetében az alapító okirat Vili.
pontja értelmében
„Ellenőrzőbizottság"-nak,
azonban
a
továbbiakban
ezen
szerv
is
felügyelőbizottságként kerül hivatkozásra) és tagjai havonta járó díjazását az
alábbiak szerint hagyja jóvá.
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, és a feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre is
igényt tarthatnak.
A Felügyelőbizottság elnöke havonta, Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselője számára alkalmazandó, érvényes
köztisztviselői illetményalap összegének a három és félszeresének megfelelő díjra,
a Felügyelőbizottság tagjai havonta az Felügyelőbizottság elnöki díj 0,3szorosának megfelelő összegre jogosultak, és a feladataik ellátása során felmerült
költségtérítésre is igényt tarthatnak.

II.

A közalapítványok tekintetében az I. ponttal megállapított díjazások a Budapest I.
kerületi Közbiztonsági Közalapítvány tekintetében a 142/2020. (X.l.) számú
önkormányzati határozat, a Budai Vároltalmazó Közalapítvány tekintetében az
52/2021. (VII.15.) számú önkormányzati határozat, továbbá a Márai Sándor
Kulturális Közalapítvány tekintetében pedig a 172/2021. (V.27.) számú
polgármesteri határozat elfogadásától hatályosak. A Budapest I. kerületi Népjóléti
Közalapítvány tekintetében a fenti díjazások a jelen határozat meghozatalával
lépnek hatályba.
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