BUDAVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének
2021. december 16-án megtartott
9. ülésén hozott
HATÁROZATAI

A képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
226/2021. (XII. 16.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021
december 16-i ülésének napirendjére felveszi a
-

Alkotmányjogi panasz benyújtása (nyilvános ülés 4. napirendi pontjaként),

-

A Tulajdonosi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása (nyilvános ülés 7. napirendi
pontjaként),

-

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása (nyilvános
ülés 8. napirendi pontjaként),

-

A 2022. évi Épület-felújítási hitel pályázat kiírási határidejének módosítása (nyilvános ülés 18.
napirendi pontjaként),

-

Az Oxygen Naphegy Kft.-vel és a Czakó Utcai Sport-és Szabadidőközponttal kötendő
megállapodás (nyilvános ülés 19. napirendi pontjaként),

-

A Budapest I. Kerület Népjóléti Közalapítványt érintő döntések meghozatala (nyilvános ülés
25. napirendi pontjaként),
című sürgősségi előterjesztéseket.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
227/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2021
december 16-i ülésén az „A házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának biztosítása" tárgyú napirendi
pontot zárt ülésen tárgyalja.

A képviselő-testület 10 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
228/2021. fXII. 16.) önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének napirendjéről
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. december 16-i ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
Zárt ülésen:
1.

A házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának biztosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

2.

A 2021. évi folyamatosan benyújtható energiahatékonysági pályázatra beérkezett igények
alapján támogatói döntés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

A Szentháromság téren emlékérme automata kihelyezés közterület-használati kérelmének
elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

A 1013 Budapest, Apród u. 10. I. em. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

A 1015 Budapest, Donáti u. 53. II. emelet 9. és 1012 Budapest, Lovas út 32. félemelet 1. szám
alatti lakások bérleti jogviszonyának rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

A1016 Budapest, Hegyalja út 26. fszt. 10. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A 1012 Budapest, Kosciuszko Tádé u. 22. II. 10. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

A 1012 Budapest, Márvány u. 7. földszint 5. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

A 1016 Budapest, Csap u. 4. 4. emelet 24. szám alatti lakás tekintetében a szerződéskötési
határidő meghosszabbítása iránti kérelem
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

10. Tájékoztató a 1016 Budapest, Krisztina kit. 69. 5. emelet 3. szám alatti lakás bérbeadásáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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11. Gyógyszertámogatás megállapítása iránti
kérelmet elutasító
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

határozat ellen

benyújtott

12. Gyógyszertámogatás megállapítása iránti
kérelmet elutasító
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

határozat ellen

benyújtott

13. Születési támogatás megállapítása
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök

határozat ellen

benyújtott

iránti

kérelmet elutasító

Nyilvános ülésen:
1.

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

2.

A helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló 23/2015. (XI.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek
hatályba nem lépése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3.

Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló a 23/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2021. (X.
6.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

4.

Alkotmányjogi panasz benyújtása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

5.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

6.

A 2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendelése a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

7.

A Tulajdonosi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

8.

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

9.

A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2022. évi éves ellenőrzési terve
Előterjesztő: dr. Németh Mónika jegyző

10. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
2022. évi belső ellenőrzési tervének a jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Németh Mónika jegyző
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11. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2022. évi belső
ellenőrzési tervének a jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Németh Mónika jegyző
12. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása, továbbá a Budavári Kulturális
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2022. évre nyújtandó támogatás és a Budavári
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 2022. évi vállalkozási
keretszerződés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
13. A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi támogatási
szerződésének módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
14. A Halászbástya felső kilátóterasz nyitvatartási rendje
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
15. Mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezésével
együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

és

szabályozásával

kapcsolatos

16. A használt sütőolaj gyűjtőpontok kialakítása a „CseppetSem!" programmal együttműködésben
Előterjesztő: Tölcsér Borbála képviselő
17. Döntés bölcsődei nevelés fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
18. A 2022. évi Épület-felújítási hitel pályázat kiírási határidejének módosítása
Előterjesztő: Dr. Kun János képviselő
19. Az Oxygen Naphegy Kft.-vei és a Czakó Utcai Sport-és Szabadidőközponttal kötendő
megállapodás
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
20. A Budapest I. kerület, belterület 7140 hrsz-ú, 1014 Budapest, Palota út 2. szám alatti ingatlan
ingyenes használatba vétele
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
21. A Budapest I. kerület, Dísz tér 16. szám alatti Társasház 2020. évi Épület-felújítási pályázata
elszámolási határidejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
22. A1011 Budapest, Fő utca 4. Ili. emelet 7. szám alatt található ingatlanon fennálló elővásárlási jog
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
23. A Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítványt érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
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24. A Márai Sándor Kulturális Közalapítványt érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
25. A Budapest I. Kerület Népjóléti Közalapítványt érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
26. A Budai Vároltalmazó Közalapítványt érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
27. Kérdések, interpellációk, közérdekű bejelentések

ZÁRT ÜLÉSEN:
1

A házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának biztosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
229/2021. (XII. 1 Sü önkormányzati határozata
a házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának biztosításáról és együttműködési megállapodásról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy együttműködési
megállapodást köt a házi gyermekorvosi ügyelet ellátására Budapest Főváros II. kerület
Önkormányzatával és Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal.
2. Az együttműködés keretében a finanszírozás elszámolása a kerületi gyermekkorú lakosság
létszáma arányában kerül meghatározásra,
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a „Budapest I., II. és XII. kerület gyermekkorúakat ellátó központi házi gyermekorvosi ügyelet
biztosítása" tárgyában az együttműködési megállapodást megkösse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Szociális
és Intézménytámogatási Iroda

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
230/2021. ÍXII, 16.) önkormányzati határozata
a házi gyermekorvosi ügyelet ellátásának biztosításáról és az ezzel kapcsolatos közbeszerzési
eljárásról
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A Budapest I., II.
és XII. kerület gyermekkorúakat ellátó központi házi gyermekorvosi ügyelet biztosítása" tárgyában
lefolytatandó eljárásban Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat közös ajánlatkérőként vesz
részt.
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2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 29. § (2) bekezdésére figyelemmel meghatalmazza Budapest XII. kerület Hegyvidéki
Önkormányzat ajánlatkérőt, hogy a közbeszerzési eljárás során a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat ajánlatkérő képviseletében a saját Közbeszerzési Szabályzatában foglaltak szerint
járjon el, a közbeszerzési eljárás során a rendelkezésre álló fedezet keretein belül döntéshozóként
írjon alá, azzal, hogy a meghatalmazás nem terjed ki a közbeszerzési szerződés és annak
módosításának aláírására.
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete „A Budapest I., II. és XII. kerület
gyermekkorúakat ellátó központi házi gyermekorvosi ügyelet biztosítása" tárgyában lefolytatandó
közbeszerzési eljáráshoz a bíráló bizottságba a közbeszerzés tárgya szerinti szakértelemmel
rendelkező tagnak dr. Bodroghelyi Lászlót Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata főigazgató főorvosát, pénzügyi szakértelemmel rendelkező tagnak Volosin Katalint
Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatal Gazdasági iroda Költségvetési Csoport vezetőjét
delegálja.
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a NEAK
finanszírozást kiegészíti legfeljebb
Ft/fő mértékig, valamint ezen rendelkezésre álló fedezet
erejéig kötelezettséget vállal „A Budapest I., II. és XII. kerület gyermekkorúakat ellátó központi házi
gyermekorvosi ügyelet biztosítása" tárgyú közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatását követően a
nyertes ajánlattevővel (ajánlattevőkkel) való szerződéskötésre és kifizetés teljesítésére.
5. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a házi
gyermekorvosi ügyelet ellátásának biztosítására 2022. évben hatályba lépő új 48 hónapra szóló
feladat átadási szerződés fedezetét a 2022 évtől kezdődően a költségvetési rendelete „Egyéb
szolgáltatások" rovata tartalmazza, ez egyben a közbeszerzési eljárás fedezete.
6. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy „A Budapest I., II. és XII. kerület gyermekkorúakat ellátó központi házi gyermekorvosi ügyelet
biztosítása" tárgyában a közbeszerzési eljárás során adott esetben szükségessé váló döntéseket
meghozza, nyilatkozatokat megtegye.
Határidő: azonnal / folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Szociális
és Intézménytámogatási Iroda

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
231/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a 2021. évi közbeszerzési terv módosításáról
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi módosított közbeszerzési tervét a határozat mellékletében
foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
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2.

A 2021. évi folyamatosan benyújtható energiahatékonysági pályázatra beérkezett igények
alapján támogatói döntés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
232/2021. (XII. 16.1 önkormányzati határozata
2021. évi folyamatosan benyújtható energiahatékonysági pályázatra beérkezett igények alapján
támogatói döntésről
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésben
elkülönített keretösszeg terhére a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a „Természetes
személyek részére nem önkormányzati tulajdonú I. kerületi lakóingatlanok korszerűsítésének
támogatására" kiírt 2021 évi energiahatékonysági pályázatokra vonatkozó vissza nem térítendő
támogatásokat.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
nyertes pályázó természetes személyekkel a támogatási szerződések megkötésére.
Határidő: 2022. február 15.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
233/2021. (XII. 16.') önkormányzati határozata
2021. évi folyamatosan benyújtható energiahatékonysági pályázatra beérkezett igények alapján
támogatói döntésről
A BDV/16444/2021. azonosító számú pályázat esetében a Pályázó nem jogosult a támogatásra, mert
a Pályázati kiírás II.2.b) pontban meghatározott jogosultsági feltételnek nem felel meg, azaz a Pályázó
családjában az egy főre eső jövedelem meghaladja a hivatkozott pontban meghatározott jövedelmi
határt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
234/2021. (XII. 16.1 önkormányzati határozata
2021. évi folyamatosan benyújtható energiahatékonysági pályázatra beérkezett igények alapján
támogatói döntésről
A BDV/16448/2021 pályázat érvénytelen. A Pályázó a jövedelmi viszonyokra vonatkozó hiánypótlást
nem teljesítette maradéktalanul. A Pályázati Felhívás V. pontja értelmében érvénytelen a pályázat,
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amennyiben a pályázó pályázatához nem csatolja az összes mellékletet, és a hiányt a hiánypótlásra
való felszólításra sem pótolja, a pályázat elbírálás nélkül kerül elutasításra.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

3.

A Szentháromság téren emlékérme automata kihelyezés közterület-használati kérelmének
elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
235/2021, fXII, 16.) önkormányzati határozata
a Szentháromság téren emlékérme automata kihelyezés
elbírálásáról

közterület-használati

kérelmének

D
A
Fi
: (születési helye:
születési ideje:
anyja neve:
,
adóazonosító jele: i
Jakcíme:
'
elérhetősége:
a
továbbiakban: Ügyfél) Budapest I. kerület 6531 helyrajzi számú, természetben Szentháromság téri
közterület 2021. december 15. és 2022. december 31, közötti időszakra vonatkozó 0,5 m2
alapterületű emlékérme automata kihelyezése céljából benyújtott közterület-használati hozzájárulás
iránti kérelmét elutasítom.
Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a
hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenységre vagy a
hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületet használ, a megállapított óvadékot
határidőre nem fizeti meg, köteles az ellenőrzésre jogosult sz érv felhívására a jogellenes közterület
használatot az előírt határidőben megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület
eredeti állapotának a helyreállítására.
Jogosulatlan közterület-használat esetén a közterület használója köteles a meg nem fizetett
közterület-használati díj háromszorosának megfelelő használati díjat megfizetni.
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 Polgármesterénél (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) kell benyújtania elektronikus
úton.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon
terjesztheti
elő,
melynek
elérhetősége:
https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgarikozigazgatasi-paoir-alapu-nyomtatvanyok/az-eliarast-megindito-nyomtatvanyok
A közigazgatási jogvita elbírálása iránti per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke 30 000 Ft,
azaz harmincezer forint. A felet közigazgatási perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.
IN DO KO LÁS
Az Ügyfél közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be elektronikus úton a Budapest
Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalhoz 2021. november 5. napján.
Kérelmében előadta, hogy a 2021. december 15. és 2022. december 31. közötti időszakban
emlékérme automata kihelyezése céljából 0,5 négyzetméter terjedelemben használni kívánja az
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Önkormányzat tulajdonában lévő 6531 helyrajzi számú közterületet, természetben a Szentháromság
teret.
A kérelméhez csatolta az alábbi mellékleteket és igazolásokat:
• helyszínrajz
• látványterv
• fényképek
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló 18/2020. (X. 7.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Köztér, r.) 4. § (1) bekezdése alapján a közterület rendeltetéstől eltérő célú
használatának minősül, ha a használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi
rendeltetésszerű igénybevételét korlátozza vagy akadályozza.
A Köztér, r. 5. §-a alapján, ha a Köztér, r. nem tiltja, a közterület a rendeltetésétől eltérő célra az
Önkormányzatnak a közterület-használathoz való hozzájárulásáról szóló döntése alapján
használható.
A Köztér, r. 16. §-a alapján az eljárás során vizsgálni kell a városképi, városrendezési,
műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, útügyi, közegészségügyi és köztisztasági
előírásoknak, valamint a kereskedelmi és turisztikai jogszabályoknak és szempontoknak való
megfelelést.
A Főépítész az emlékérme automata kihelyezését nem támogatja. A Főépítész véleményében kitért
rá, hogy a Nemzeti Emlékhelyekről emlékként elvihető érmét készítő automaták kültéri elhelyezése
nem támogatott a vári közterületeken, mert megjelenésük, látványuk esetleges, nem megfelelő
együttlátásban a sztélé „feltűnő" külleme a műemlékek mellett. Álláspontja szerint az automatákat
épületen belül célszerű elhelyezni, pl. múzeumok előterében.
A kérelmet és mellékleteit megvizsgáltam, a főépítészi véleményt figyelembe vettem és
megállapítottam, hogy a közterület az Ügyfél által megjelölt, rendeltetéstől eltérő célra nem
használható. Erre tekintettel a kérelem elutasítása mellett döntöttem.
A közterület jogellenes használatának következményeit a Köztér, r. 41-42. §-ai állapítják meg.
A határozat a Köztér, r. rendelkezései mellett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80-81. §-ain, és 133-134. §-ain alapul.
A képviselő-testület az egyéves és az azt meghaladó időtartamra szóló közterület rendeltetéstől
eltérő használatához való hozzájárulás tárgyában nem ruházza át a hatáskörét a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 142/A. § (1) bekezdése alapján, melyre tekintettel jelen kérelem elbírálása a
képviselő-testület hatásköre. Illetékessége az Ákr. 16. § (1) bekezdésén alapul.
A fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (4) bekezdése zárja ki.
Az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - az önálló fellebbezéssel nem támadható végzések
kivételével - véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.
A keresetlevél benyújtásának a módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
13. § (3) bekezdés a) pontja, a 39. § (1) bekezdése valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.
A keresetindítás esetén fizetendő illeték mértékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A.
§ alapján adtam tájékoztatást, az illetékfeljegyzési jogot az 59. § (1) bekezdése, valamint a 62. § (1)
bekezdés h) pontja biztosítja.
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4.

A 1013 Budapest, Apród u. 10. I. em. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
236/2021, fXII, 16.) önkormányzati határozata
a 1013 Budapest, Apród u. 10. I. em. 2. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 12. § (2) bekezdésében biztosított bérbeadói
jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Lakásrendelet 34. §-a alapján
hozzájárul,
hogy P I
a 1013 Budapest, Apród u. 10.1. emelet 2. szám alatti, 2 szobás, 83 m2 alapterületű,
összkomfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakásra 2021. november 1. napjától 2023.
október 31. napjáig terjedő 2 év határozott időtartamra lakásbérleti szerződést kössön, piaci alapú
lakbér megállapítása mellett, a jelen határozatban foglalt feltételekkel.
A piaci lakbér összege: 83.690.- Ft + ÁFA/hő, azaz bruttó 106.286.- Ft/hó. A Lakásrendelet 47. § (1)
bekezdése alapján a lakásbérleti szerződésben meghatározott piaci lakbér összege minden évben a
tárgyév március 1-jén a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével
növekszik.
A bérlő a lakbér esedékességével egyidejűleg köteles viselni a bérbeadó által kiszámlázott külön
szolgáltatási díjakat.
A közüzemi díjakat a bérlő közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak köteles megfizetni a közüzemi
szolgáltatókkal kötött szerződések szerint.
F I
köteles a lakásbérleti szerződés megkötéséig benyújtani a közüzemi szolgáltatók igazolásait
arról, hogy a lakásra közüzemi díjtartozása nem áll fenn, továbbá P
I:
a lakásbérleti
szerződés megkötésekor az Önkormányzattal szemben adótartozása, bérleti-, illetve használati díj
tartozása, késedelmi kamattartozása, valamint adók módjára behajtandó köztartozása nem állhat
fenn.
Határidő: 2022. január 31
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
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5.

A 1015 Budapest, Donáti u. 53. II. emelet 9. és 1012 Budapest, Lovas út 32. félemelet 1.
szám alatti lakások bérleti jogviszonyának rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
237/2021, fXII, 160 önkormányzati határozata
a 1015 Budapest, Donáti u. 53. II. emelet 9. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának rendezéséről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 12. § (2) bekezdésében biztosított bérbeadói
jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Lakásrendelet 34. §-a alapján
hozzájárul,
hogy B
A
és Sz
1E
A
a 1015 Budapest, Donáti u. 53. II. emelet 9. szám alatti, 2
szobás, 78 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakásra 2021.
augusztus 1. napjától 2023. július 31. napjáig terjedő 2 év határozott időtartamra bérlőtársi
jogviszonyban lakásbérleti szerződést kössön, piaci alapú lakbér megállapítása mellett, a jelen
határozatban foglalt feltételekkel.
A piaci lakbér összege: 106.098.- Ft + ÁFA/hó, azaz bruttó 134.744.- Ft/hó. A Lakásrendelet 47. § (1)
bekezdése alapján a lakásbérleti szerződésben meghatározott piaci lakbér összege minden évben a
tárgyév március 1-jén a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével
növekszik.
A bérlőtársak a lakbér esedékességével egyidejűleg kötelesek viselni a bérbeadó által kiszámlázott
külön szolgáltatási díjakat.
A közüzemi díjakat a bérlőtársak közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak kötelesek megfizetni a
közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződések szerint.
B
A
és Sz
E'
A
a lakásbérleti szerződés megkötésekor az
Önkormányzattal szemben adótartozásuk, bérleti-, illetve használati díj tartozásuk, késedelmi
kamattartozásuk, valamint adók módjára behajtandó köztartozásuk nem állhat fenn.
Határidő: 2022. január 31
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
238/2021. fXII. 16.) önkormányzati határozata
a 1012 Budapest, Lovas út 32. félemelet 1. szám alatti lakás használati jogviszonyának rendezéséről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 26/A. § (1) bekezdése alapján
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nem járul hozzá
ahhoz, hogy Dr. B
5
részére a 1012 Budapest, Lovas út 32. félemelet 1. szám alatti, 2 szobás,
94 m2 alapterületű, komfortos komfortfokozatú lakás bérbeadásra kerüljön.
Dr. B<'
S
köteles a jelen határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a lakást kiürítve,
rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet részére birtokba adni és a birtokbaadással
egyidejűleg igazolni, hogy a lakásra sem használati díj-, sem külön szolgáltatási díj-, sem késedelmi
kamat-, sem közüzemi díjtartozás nem áll fenn.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

6.

A1016 Budapest, Hegyalja út 26. fszt. 10. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
239/2021. fXII. 160 önkormányzati határozata
a 1016 Budapest, Hegyalja út 26. fszt. 10. szám alatti lakás bérleti jogviszonyénak rendezéséről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 10 tartózkodás
mellett elutasította az „A 1016 Budapest, Hegyalja út 26. fszt. 10. szám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezése" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

7.

A 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 22. II. 10. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
rendezése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
240/2021. fXII. 16.1 önkormányzati határozata
a 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 22. 2. emelet 10. szám alatti lakás bérleti jogviszonyának
rendezéséről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, 12 tartózkodás
mellett elutasította az „A 1012 Budapest, Kosciuszkó Tádé u. 22. II. 10. szám alatti lakás bérleti
jogviszonyának rendezése" tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.

8.

A 1012 Budapest, Márvány u. 7. földszint 5. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
241/2021. fXII. 16.) önkormányzati határozata
a 1012 Budapest, Márvány u. 7. földszint 5. szám alatti lakásra vonatkozó bérleti jogviszony
meghossza bbításá ról
12

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 2/2017. (II. 23.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Lakásrendelet) 34. §-a alapján
hozzájárul,
hogy D
A
a 1012 Budapest, Márvány u. 7. földszint 5. szám alatti, 1,5 szobás, 44 m2
alapterületű, komfortos komfortfokozatú önkormányzati tulajdonú lakásra 2021. március 1. napjától
2023. február 28. napjáig terjedő 2 év határozott időtartamra lakásbérleti szerződést kössön,
költségelvű alapú lakbér megállapítása mellett, a jelen határozatban foglalt feltételekkel.
A költségelvű lakásbér összege: 15.895.- Ft + ÁFA/hó, azaz bruttó 20.187.- Ft/hó.
D
A
a lakbér esedékességével egyidejűleg köteles viselni a bérbeadó által kiszámlázott külön
szolgáltatási díjakat.
A közüzemi díjakat D
A
közvetlenül a közüzemi szolgáltatóknak köteles megfizetni a
közüzemi szolgáltatókkal kötött szerződések szerint.
D
/
a lakásbérleti szerződés megkötésekor az Önkormányzattal szemben adótartozása,
bérleti-, illetve használati díj tartozása, késedelmi kamattartozása, valamint adók módjára behajtandó
köztartozása nem állhat fenn.
Flatáridő: 2022. január 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

9.

A 1016 Budapest, Csap u. 4. 4. emelet 24. szám alatti lakás tekintetében a szerződéskötési
határidő meghosszabbítása iránti kérelem
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
242/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a 1016 Budapest, Csap u. 4. 4. emelet 24. szám alatti lakás tekintetében a szerződéskötési határidő
meghosszabbítása iránti kérelemről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy az
Önkormányzat tulajdonában álló üres lakások szociális alapon történő bérbevételére kiírt pályázat
elbírálása során a 167/2021. (X. 21.) önkormányzati határozattal a 1016 Budapest, Csap u. 4. 4.
emelet 24. szám alatti lakás tekintetében a pályázat nyertesévé nyilvánított K
E
számára a
lakásbérleti szerződés megkötésére nyitva álló határidő 2021. november 29. napján lejárt, egyúttal
úgy határoz, hogy K
E
igazolási kérelmét nem fogadja el, a 167/2021. (X. 21.)
önkormányzati határozat alapján l<
E
részére adott, 2021. október 27. napján kelt és 2021.
október 29. napján átvett bérbeadói jognyilatkozatot visszavonja és a sorrendben következő pályázót,
S
K
M
hívja fel szerződéskötésre.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
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10. Tájékoztató a 1016 Budapest, Krisztina kit. 69.5. emelet 3. szám alatti lakás bérbeadásáról
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A napirendi pont tárgyalását követően határozathozatalra nem került sor.

11. Gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
243/2021. fXII. 16.) önkormányzati határozata
Dr. M
T
gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelme ügyében kelt BDV/20356-2/2021.
számú elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat
helybenhagyásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. M

T

/ születési neve:

, született:
anyja neve:
/
ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező Budavári Egészségkártya keretében
nyújtott gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelme ügyében 2021. november 10. napján kelt
BDV/20356-2/2021. számú elutasító határozat ellen Dr. M
T
által 2021. november 22.
napján benyújtott fellebbezést
el utasítja,
és az elsőfokú BDV/20356-2/2021. számú határozatot
helyben h agyj a.
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 Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatalnál (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) kell benyújtania.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás
Dr. M
T
2021. szeptember 29. napján er/rezeff gyógyszertámogatás megállapítása iránti
kérelmet nyújtott be,
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat
gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt azon szociálisan rászorult személyek
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részére, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi Ili. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi
állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.
A Rendelet 27. § (2) bekezdése alapján gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult
személy:
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedülélő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, és a vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri,
b) 80. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át, egyedülélő vagy egyedülálló esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át és a vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri.
A Rendelet 27. § (3) bekezdése értelmében a gyógyszertámogatáshoz szükséges a háziorvos vagy
kezelőorvos igazolása arról, hogy a kérelmező állandó gyógyszeres kezelés alatt áll, valamint a havi
orvosi vényköteles gyógyszerköltség összegéről szóló gyógyszertári igazolás, továbbá a kérelmező és
családja jövedelemigazolása.
A 2021. szeptember 29. napján benyújtott kérelem adatai alapján a kérelmező egyedülélő, a 69.
életévét betöltötte és a szükséges igazolásokat benyújtotta. A kérelmező a kérelem benyújtását
megelőző 2021. augusztus hónapban 113 240 Ft öregségi nyugdíjban és sajátjogú korrekcióban
részesült, amely nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át
(114 000 Ft). A nevezettnek a havi orvosi vényköteles gyógyszerköltség összegéről szóló gyógyszertári
igazolás alapján a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke 5 697 Ft, amely az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5700 Ft) nem éri el. A kérelmező a vényköteles
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke következtében a gyógyszertámogatásra nem
volt jogosult, ezért az első fokú hatóság a 2021. november 10. napján kelt BDV/20356-4/2021. számú
határozatával a benyújtott kérelem elutasításáról döntött. A határozat rendelkező része tartalmazza a
jogorvoslati tájékoztatást, amely szerint a határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Budapest Főváros I.
kerület Budavári Polgármesteri Flivatalnál benyújtható illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A döntést tartalmazó határozat tértivevényes küldeményként postai úton a nevezett részére a 1012
Budapest, Márvány u. 14. 3. em. 3. ajtó szám alatti címre megküldésre került. A kézbesítési igazolás
adatai alapján a határozatot Dr. M
T
személyesen vette át 2021. november 19. napján.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. § (1)
bekezdése értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 113. § (1) bekezdése
alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a fellebbezési eljárás.
Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdésében előírtak alapján nincs helye fellebbezésnek, ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést.
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Az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdéseiben előírtak alapján fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül
adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak
olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása,
vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított
tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
A nevezett a határozat közlését követően a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidőn
belül személyesen fellebbezést nyújtott be 2021. november 22. napján. A fellebbezést a kérelmező
azzal indokolta, hogy a vényköteles gyógyszerköltéségnek összege csak 7 Ft-tal kevesebb az előírthoz
képest, ezen kívül még vannak a vény nélküli készítmények is, amelyek havonta 10 000 Ft költséget,
kiadást jelentenek.
Az ügyben alkalmazandó Rendelet egyértelműen meghatározza a támogatás nyújtásához szükséges
feltételeket, amelyeknek együttesen kell fennállnia. Az egyik feltétel, hogy az egy főre jutó havi
jövedelem ne haladja meg a Rendeletben előírt jövedelmet, a másik feltétel, hogy a vényköteles havi
gyógyszerköltségnek el kell érnie az 5 700 Ft-ot. A gyógyszerköltség megállapítása a havi orvosi
vényköteles gyógyszerköltség összegéről szóló gyógyszertári igazolás alapján történik. A kérelmező
által becsatolt 2021. szeptember 24. napján kelt gyógyszertári igazolás alapján a nevezett havi
rendszeres gyógyszerköltsége 5 697 Ft. Ennek alapján az elsőfokú hatóság a döntését a hatályos
jogszabályi rendelkezésekre hivatkozással hozta meg, a határozat a döntés indokait tartalmazta. A
Rendelet nem ad felmentést a jogosultsági feltételek alkalmazása alól. Az elsőfokú szerv eljárása és
döntése jogszerű volt, az elsőfokú szerv az eljárása során megfelelően alkalmazta a jogszabályi
rendelkezéseket, ezért a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak alapján a fellebbezés
elutasításáról és a BDV/20356-2/2021. számú határozat helybenhagyásáról döntött.
A határozat a fenti rendelkezéseken túl az Ákr. 116- 119. §-ain alapul. A határozat tartalmára és
formájára vonatkozó rendelkezéseket az Ákr. 80- 81. §-ai határozzák meg.
A képviselő-testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 142/A. § (2) bekezdése 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.
A keresetlevél benyújtásának a módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
13. § (3) bekezdés a) pontja, a 39. § (1) bekezdése valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 16. §a értelmében a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
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12. Gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
244/2021. fXII. 16.1 önkormányzati határozata
Gi
Zs
E
gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelme ügyében kelt
BDV/19725-4/2021. számú elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a
határozat helybenhagyásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Gi
születési neve:

Zsi

E

/

_

született:
'
. anyja neve:
.
ajtó szám alatti laKonelyű kérelmező Budavári
Egészségkártya keretében nyújtott gyógyszertámogatás megállapítása iránti kérelme ügyében 2021.
október 25. napján keit BDV/19725-2/2021. számú elutasító határozat ellen G
Zs
E
által 2021. november 15. napján benyújtott fellebbezést
elutasítja,

és az elsőfokú BDV/19725-4/2021. számú 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 Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatalnál (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) kell benyújtania.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás
G
Zs
E
2021. szeptember 16. rapyaV? eVAeze/f gyógyszertámogatás megállapítása
iránti kérelmet nyújtott be,
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat
gyógyszertámogatás formájában települési támogatást nyújt azon szociálisan rászorult személyek
részére, akik a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 50. § (1) és (2) bekezdés szerinti közgyógyellátásra nem jogosultak, de egészségi
állapotuk, diagnosztizált krónikus betegségük miatt rendszeres gyógyszerszedésre szorulnak.
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A Rendelet 27. § (2) bekezdése alapján gyógyszertámogatásra jogosult az a szociálisan rászorult
személy:
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedülélő vagy egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, és a vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri,
b) 80. életévét betöltötte és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420 %-át, egyedülélő vagy egyedülálló esetén az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át és a vényköteles havi rendszeres gyógyító ellátás
költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át eléri.
A Rendelet 27. § (3) bekezdése értelmében a gyógyszertámogatáshoz szükséges a háziorvos vagy
kezelőorvos igazolása arról, hogy a kérelmező állandó gyógyszeres kezelés alatt áll, valamint a havi
orvosi vényköteles gyógyszerköltség összegéről szóló gyógyszertári igazolás, továbbá a kérelmező és
családja jövedelemigazolása.
A 2021. szeptember 16. napján benyújtott kérelem adatai alapján a kérelmező egyedülélő, a 87.
életévét betöltötte és a szükséges igazolásokat benyújtotta. A kérelmező a kérelem benyújtását
megelőző 2021. augusztus hónapban 117 530 Ft öregségi nyugdíjban és saját jogú korrekcióban
részesült, amely nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át
(128 250 Ft). A nevezettnek a havi orvosi vényköteles gyógyszerköltség összegéről szóló gyógyszertári
igazolás alapján a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke 3 167 Ft, amely az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5700 Ft) nem éri el. A kérelmező a vényköteles
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke következtében a gyógyszertámogatásra nem
volt jogosult, ezért az első fokú hatóság a 2021. október 25. napján kelt BDV/19725-4/2021. számú
határozatával a benyújtott kérelem elutasításáról döntött. A határozat rendelkező része tartalmazza a
jogorvoslati tájékoztatást, amely szerint a határozat ellen a közlésétől számított 15 napon belül a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a Budapest Főváros I.
kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál benyújtható illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.
A döntést tartalmazó határozat tértivevényes küldeményként postai úton a nevezett részére a
,
"
' ajtó szám alatti címre megküldésre került. A kézbesítési
igazolás adatai alapján a határozatot G
Zs
E
személyesen vette át 2021.
november 10. napján.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. § (1)
bekezdése értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 113. § (1) bekezdése
alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárásoka közigazgatási per és a fellebbezési eljárás.
Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdésében előírtak alapján nincs helye fellebbezésnek, ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést.
Az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdéseiben előírtak alapján fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül
adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak
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olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása,
vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított
tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
A nevezett a határozat közlését követően a jogorvoslati kérelem benyújtására nyitva álló határidőn
belül postai úton fellebbezést nyújtott be 2021. november 15. napján. A fellebbezésben foglaltak
alapján a kérelmező évek óta igényelte és eddig mindig részesült gyógyszertámogatásban. A nevezett
által előadottak alapján az általa telefonon igényelt kimutatásoknál (háziorvos, szakorvos)
előfordulhatott hiányosság, ezt az átvételkor a kérelmező nem ellenőrizte. Az évek múlásával nem
csökkent a kérelmező gyógyszerfogyasztása. A fellebbezésben leírtak alapján a gyógyszertári vény
szerint a naponta szedendő gyógyszereinek összes költsége 11 809 Ft, ezen kívül még vannak a vény
nélküli készítmények is, amelyek növelik a havi kiadást. A nevezett kérelmezi a döntés felülvizsgálatát
és a kedvező döntés meghozatalát.
Az ügyben alkalmazandó Rendelet egyértelműen meghatározza a támogatás nyújtásához szükséges
feltételeket, amelyeknek együttesen kell fennállnia. Az egyik feltétel, hogy az egy főre jutó havi
jövedelem ne haladja meg a Rendeletben előírt jövedelmet, a másik feltétel, hogy a vényköteles havi
gyógyszerköltségnek el kell érnie az 5 700 Ft-ot. A gyógyszerköltség megállapítása a havi orvosi
vényköteles gyógyszerköltség összegéről szóló gyógyszertári igazolás alapján történik. A kérelmező
által becsatolt 2021. október 19. napján kelt gyógyszertári igazolás alapján a nevezett havi rendszeres
gyógyszerköltsége 3 167 Ft. Ennek alapján az elsőfokú hatóság a döntését a hatályos jogszabályi
rendelkezésekre hivatkozással hozta meg, a határozat a döntés indokait tartalmazta. A Rendelet nem
ad felmentést a jogosultsági feltételek alkalmazása alól. Az elsőfokú szerv eljárása és döntése
jogszerű volt, az elsőfokú szerv az eljárása során megfelelően alkalmazta a jogszabályi
rendelkezéseket, ezért a képviselő-testület a rendelkező részben foglaltak alapján a fellebbezés
elutasításáról és a BDV/19725-4/2021. számú határozat helybenhagyásáról döntött.
A határozat a fenti rendelkezéseken túl az Ákr. 116- 119. §-ain alapul. A határozat tartalmára és
formájára vonatkozó rendelkezéseket az Ákr. 80- 81. §-ai határozzák meg.
A képviselő-testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 142/A. § (2) bekezdése 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.
A keresetlevél benyújtásának a módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
13. § (3) bekezdés a) pontja, a 39. § (1) bekezdése valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 16. §a értelmében a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
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13. Születési támogatás megállapítása iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott
fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Remenyik Ildikó elnök
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
245/2021. fXII. 16.) önkormányzati határozata
T
Oj
E
.zületési támogatás iránti kérelme ügyében kelt 61/2021. (IX. 2.) NOKSB
határozat ellen benyújtott fellebbezés elutasításáról és a határozat helybenhagyásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete T.
neve:

i, született:

0

E

/ születési

'

anyja neve:
1
. .
ajtó szám alatti lakóhelyű kérelmező születési
támogatás megállapítása iránti kérelme ugyeoen kelt 61/2021. (IX. 2.) NOKSB határozat ellen T
C
El
i által 2021. november 26. napján benyújtott fellebbezést
e I utasítja,
és az elsőfokú 61/2021. (IX. 2.) 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 Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatalnál (1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.) kell benyújtania.
A szociális igazgatási eljárás és az azzal összefüggésben indult közigazgatási per költség- és
illetékmentes.

Indokolás
TO
E
szülő
nevű gyermekének születésére tekintettel 2021. június 16.
napján érkezett születési támogatás megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális és gyermekjóléti
pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 6/2015. (II. 27.)
önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 47. § (1) bekezdésében előírtak szerint
egyszeri születési támogatásra jogosult a gyermeket saját családjában nevelő kérelmező, ha
a) az újszülött gyermek az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és
b) a gyermeke születésekor és a gyermek születését közvetlenül megelőző 6 hónapban megszakítás
nélkül az I. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és életvitelszerűen az I. kerületben él.
A Rendelet 47. § (3) bekezdése alapján a születési támogatás összege gyermekenként 100 000 Ft. A
Rendelet 47. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
a gyermekszületését követő 90 napon belül nyújtható be.
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A Rendelet 47. § (5)-(6) bekezdése értelmében a születési támogatás megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell az (1) bekezdés b) pontja szerinti életvitelszerű I. kerületben való lakás időtartamáról
szóló nyilatkozatot. A kérelem elbírálása során hivatalból be kell szerezni a területileg illetékes védőnő
igazolását arról, hogy a gyermeket a kérelmező I. kerületi saját háztartásában neveli.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban tárolt adatokról készült kivonatai alapján rendelkezésre álló adatok szerint a
támogatás megállapításához szükséges feltételek nem álltak fent. A gyermek a kérelemben a szülő
által megadott adatok alapján 2021. április 25. napján született, így a születési támogatás iránti
kérelem a gyermek születését követő 90 napon belül benyújtásra került. A gyermek a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának a központi személyiadat- és
lakcímnyilvántartásban nem szerepelt, adatai nem voltak ismertek, Magyarországon bejelentet
érvényes lakcímmel nem rendelkezett. A kérelmező szülőnek,
2017. február 02.
napjától bejelentett, érvényes lakóhelye van az I. kerületben a
___ r _
ajtó szám alatt. Megállapítást nyert, hogy a támogatással érintett újszülött gyermeknek nem
volt bejelentett lakóhelye az I. kerületben, így a kérelmező szülő nem volt jogosult a születési
támogatásra, ezért az első fokon eljáró Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 61/2021.
(IX.2.) NOKSB határozatában a kérelem elutasításáról döntött.
A határozat rendelkező része tartalmazza a jogorvoslati tájékoztatást, amely szerint a határozat ellen
a közlésétől számított 15 napon belül a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületéhez címzett, de a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatalnál benyújtható
illetékmentes fellebbezéssel lehetett élni.
A döntést tartalmazó határozat tértivevényes küldeményként postai úton a nevezett részére a
,
.
,
, .
ajtó szám alatti címre megküldésre került. A kézbesítési
igazolás adatai alapján a határozatot helyettes átvevő vette át 2021. szeptember 28. napján.
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. § (1)
bekezdése értelmében a határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye.
Az Ákr. 113. § (1) bekezdése alapján kérelemre induló jogorvoslati eljárások a közigazgatási per és a
fellebbezési eljárás.
Az Ákr. 116. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint az ügyfél, vagy akire a döntés rendelkezést
tartalmaz, az elsőfokú döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény kifejezetten megengedi.
Fellebbezésnek van helye, ha a határozatot - a képviselő testület kivételével - helyi önkormányzat
szerve hozta.
Az Ákr. 116. § (4) bekezdésében előírtak alapján nincs helye fellebbezésnek, ha a képviselő-testület
önkormányzati hatósági ügyben hozott döntést.
Az Ákr. 118. § (1)-(3) bekezdéseiben előírtak alapján fellebbezni csak a megtámadott döntésre
vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül
adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak
olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása,
vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezést a döntés közlésétől számított
tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
A nevezett a határozat közlését követően 2021. november 26. napján személyesen fellebbezést
nyújtott be. A kérelmező a fellebbezésében előadta, hogy a gyermek esetében először meg kellett
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szerezni a letelepedési engedélyt, majd azt követően a személyiazonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt. A fellebbezés benyújtásakor már rendelkezésre állt az összes dokumentum, így
kérelmezte a döntés felülvizsgálatát. A nevezett mellékelte a gyermeke részére 2021. október 08.
napján kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát, mely szerint a gyermek lakóhelye a
_
ajtó szám alatt található.
Megállapítást nyert, hogy a nevezettnek a fellebbezés határidőben történő benyújtására a határozat
közlésétől számított 15 napon belül, 2021. október 13. napjáig volt lehetősége. TO
E
a fellebbezését - annak benyújtására nyitva álló határidőn túl - 2021. november 26. napján
terjesztette elő, így a fellebbezés elkésett. Ezen túlmenően a kérelmező részére továbbra sem lenne
megállapítható a születési támogatás, mivel a születési támogatás megállapítása iránti kérelem
benyújtásakor és a kérelem elbírálásakor sem rendelkezett az újszülött gyermek az I. kerület
illetékességi területén bejelentett lakóhellyel. A Rendelet nem ad felmentést a jogosultsági feltételek
alkalmazása alól. Az elsőfokú szerv eljárása és döntése jogszerű volt, az elsőfokú szerv az eljárása
során megfelelően alkalmazta a jogszabályi rendelkezéseket, ezért a képviselő-testület a rendelkező
részben foglaltak alapján a fellebbezés elutasításáról és a 43/2021. (IX. 2.) NOKSB határozat
helybenhagyásáról döntött.
A határozat a fenti rendelkezéseken túl az Ákr. 116- 119. §-ain alapul. A határozat tartalmára és
formájára vonatkozó rendelkezéseket az Ákr. 80- 81. §-ai határozzák meg.
A képviselő-testület hatáskörét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 142/A. § (2) bekezdése 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.
A keresetlevél benyújtásának a módjáról a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
13. § (3) bekezdés a) pontja, a 39. § (1) bekezdése valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése rendelkezik.
Aszociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 16. §a értelmében a szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.
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NYILVÁNOS ÜLÉSEN:
1.

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

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás
mellett megalkotja az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 31/2021. (XII. 21.)
önkormányzati rendeletet.

2.

A helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló 23/2015. (XI.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 29/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályba nem lépése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 13 igen, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodás mellett megalkotja a helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló 23/2015.
(XI.19.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 29/2021. (XI. 29.) rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló 32/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet.

3.

Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás
kiadásának szabályozásáról szóló a 23/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 23/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépése
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás
mellett megalkotja az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási
hozzájárulás kiadásának szabályozásáról szóló 24/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 23/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem
lépéséről szóló 33/2021. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet.

4.

Alkotmányjogi panasz benyújtása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 10 igen, 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
246/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata
alkotmányjogi panasz benyújtásáról1
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglalt
tartalommal az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (2) bekezdése alapján
alkotmányjogi panaszt nyújt be a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény egyes rendelkezéseivel szemben.
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2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az alkotmányjogi panaszt haladéktalanul küldje
meg az Alkotmánybíróság számára.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

5.

A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
247/2021, fXII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkatervéről
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadja a Képviselő-testület 2022. évre szóló munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Csoport

6.

A 2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendelése a Budapest Főváros i. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatalban
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
248/2021, fXII, 160 önkormányzati határozata
a 2022. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatalban
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatalban
a) 2022. augusztus 8. és 2022. augusztus 19. napja közötti időtartamban, továbbá
b) 2022. december 23. és 2022. december 30. napja közötti időtartamban
igazgatási szünetet rendel el.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
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7.

A Tulajdonosi Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
249/2021. ÍXII. 16.1 önkormányzati határozata
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága nem képviselő
tagjának megválasztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Tulajdonosi Bizottság megüresedett
tagsági helyére 2021. december 16. napjával bizottsági tagnak Csanádi Andrást választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

8.

Az I. kerületi Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
250/2021. fXII, 16.) önkormányzati határozata
az I. kerületi Házgondnoksági Kft. új felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. december 16. napjával
Szúrom! Benedeket az I. kerületi Házgondnoksági Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztja.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda

9.

A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2022. évi éves ellenőrzési
terve
Előterjesztő: dr. Németh Mónika jegyző

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
251/2021. ÍXII. 16.1 önkormányzati határozata
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2022. évi éves ellenőrzési tervéről
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzési tervét
a határozat 1 -5. számú mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.
Határidő: 2022. évben folyamatos
Felelős: Jegyző
Végrehajtásért felelős: Gazdasági iroda
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10. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet 2022. évi belső ellenőrzési tervének a jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Németh Mónika jegyző
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
252/2021.0<ll. 16.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
2022. évi belső ellenőrzési tervének a jóváhagyásáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Gazdasági Műszaki Ellátó és
Szolgáltató Szervezet 2022. évi belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
Határidő: 2022. évben folyamatos
Felelős: GAMESZ igazgató
Végrehajtásért felelős: GAMESZ gazdasági igazgatója

11. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2022. évi belső
ellenőrzési tervének a jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Németh Mónika jegyző
A képviselő-testület 10 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
253/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2022. évi belső ellenőrzési
tervének a jóváhagyásáról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Egészségügyi Szolgálat 2022. évi
belső ellenőrzési tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.
Határidő: 2022. évben folyamatos
Felelős: Eü. Szóig. Igazgató
Végrehajtásért felelős: Eü. Szóig. Gazdasági igazgatója
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12. A Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési
Szabályzatának, valamint 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása, továbbá a Budavári
Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2022. évre nyújtandó támogatás
és a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 2022. évi
vállalkozási keretszerződés
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
254/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyásáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési
Szabályzatát jóváhagyja.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
jelen határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzat aláírására.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője

A képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
255/2021. (XII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
jóváhagyásáról

2022.

évi

üzleti

tervének

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság jelen határozat mellékletébe foglalt 2022. évi üzleti tervét jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője

A képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
256/2021. (XII, 16.) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére működési célú támogatás
nyújtásáról1
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Budavári Kulturális Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2022. első negyedévi működése céljából 66 574 000 Ft
(hatvanhatmillió-ötszázhetvennégyezer forint) összegű támogatást nyújt, azzal, hogy a támogatás
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2022. január havi összege 22 574 000 Ft (huszonkettőmillió-ötszázhetvennégyezer forint), a 2022.
februári és 2022. márciusi összeg 22 000 000 Ft (huszonkettő millió forint).
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt támogatási
összeg fedezetét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása révén, az „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre" megnevezésű előirányzat terhére biztosítja, melyre tekintettel a 2022. évi költségvetést ezen
kiadás beépítésével kell elfogadni.
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási szerződés jelen módosítások megfelelő átvezetésével történő aláírására.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
ügyvezetője

A képviselő-testület 10 igen, 3 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
257/2021, (XII. 16.) önkormányzati határozata
a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 2022. első negyedévére
szóló vállalkozási keretszerződésről
1.

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

kulturális

programok,

rendezvények teljes körű megszervezése és lebonyolítása tárgyában 2022. első negyedévére
vállalkozási keretszerződést köt a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal,
azzal, hogy a vállalkozási keretszerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeget bruttó
15 000 000 Ft-ban (azaz tizenöt millió forintban) határozza meg.
.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a vállalkozási keretszerződés
fedezetét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása révén, az „Egyéb szolgáltatások" megnevezésű előirányzat
terhére biztosítja, melyre tekintettel a 2022. évi költségvetést ezen kiadás beépítésével kell elfogadni.
3. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
vállalkozási keretszerződés jelen módosítások megfelelő átvezetésével történő aláírására.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Polgármesteri Kabinet, Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetője

13. A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi támogatási
szerződésének módosítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 9 igen, 6 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
258/2021. (XII. 16.1 önkormányzati határozata
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi támogatási
szerződésének módosításáról
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Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
Lakásügynökség Kft.-vel kötendő 2021. évre vonatkozó támogatási szerződés módosításának
aláírására a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
14. A Halászbástya felső kilátóterasz nyitvatartási rendje
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
259/2021. (XII. 16.1 önkormányzati határozata
a Halászbástya felső kilátóterasz nyitvatartási rendjéről
Budapest I.
tartózkodás
nyitvatartási
nyitvatartási

kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 6 nem szavazattal, 7
mellett elutasította az Idegenforgalmi Bizottság „A Halászbástya felső kilátóterasz
rendje" tárgyú előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát, mely szerint a
idő évente március 16-tól a rá következő év január 3-ig tartson.

A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
260/2021. fXII. 16.1 önkormányzati határozata
a Halászbástya felső kilátóterasz nyitvatartási rendjéről
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 12/2021 (VI. 24.) önkormányzati
határozatát a Halászbástya felső kiállítóterasz nyitvatartási idejét érintően az alábbiak szerint
módosítja:
„A nyitvatartási idő folyamatos működéssel
2022. március 16-i kezdő időponttól évente március 16-tól december 23-ig, minden nap 9 órától 19
óráig tart."
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Budavári Kapu Kft.

15. Mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezésével
együttműködési megállapodás
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester

és

szabályozásával

kapcsolatos

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
261/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezésével és szabályozásával kapcsolatos együttműködési
megállapodásról
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1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozik a
Budapest Főváros Önkormányzata és a csatlakozni kívánó kerületi önkormányzatok közötti
mikromobilitási eszközök közterületi elhelyezésével és szabályozásával kapcsolatos együttműködési
megállapodáshoz (a továbbiakban: mikromobilitási együttműködési megállapodás).
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
arra, hogy a jelen határozat mellékletét képező mikromobilitási megállapodást aláírja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda
16. A
használt
sütőolaj
gyűjtőpontok
együttműködésben
Előterjesztő: Tölcsér Borbála képviselő

kialakítása

a

„CseppetSem!"

programmal

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
262/2021.0<ll. 16.) önkormányzati határozata
a BioTrans Kft. által szervezett "CseppetSem!" programmal együttműködésben használt sütőolaj
gyűjtőpontok kialakításáról
1. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületi kinyilvánítja együttműködési
szándékát a BioTrans Kft. által szervezett „CseppetSem" Program tekintetében.
2. Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket az együttműködés részletszabályainak kidolgozása, az
együttműködési megállapodás előkészítése, valamint a lehetséges partnerintézmények felkutatását
és a velük való megállapodás előkészítését is beleértve a tizenöt gyűjtőpont helyszínének kiválasztása
és elhelyezésének előkészítése érdekében, továbbá a koncepciót és a megállapodások tervezetét
terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2022. február 28.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

17. Döntés bölcsődei nevelés fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 14 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
263/2021.0<ll. 16.) önkormányzati határozata
döntés bölcsődei nevelés fejlesztése kiírásra pályázat benyújtásáról1
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt
be a Széchenyi Terv Plusz kertében meghirdetett RRF-1.1.2-2021 azonosító számú, „Bölcsődei
nevelés fejlesztése" című pályázati felhívásra, az alábbi tartalommal:
- A tervezett fejlesztés célja 3 minibölcsőde létesítése, meglévő intézmény bővítésével.
- A tervezett fejlesztés helyszíne a Budapest I. kerület Dezső u. 8. szám (7384 hrsz) alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan (épület és udvar)
- Igényelt támogatás: 360 000 000 Ft
- A cél megvalósításához önkormányzati költségkeret (önrész): 650 000 000 Ft
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2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a projekt megvalósításához
szükséges önrészt a 2022. évi költségvetési rendeletében megtervezi és céltartalék előirányzatként
biztosítja.
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
pályázat előkésztéséhez szükséges megrendelések és szerződések (tervező, pályázatíró) aláírására,
valamint a pályázat beadásához kapcsolódó nyilatkozatok megtételére, és a pályázat benyújtására,
hiánypótlások teljesítésére és a támogatási szerződés aláírásra.
4. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a megrendelések és szerződések
(tervező, pályázatíró) aláírásához, kötelezettségvállalásához szükséges fedezetet 12 600 000 Ft
összegben biztosítja 2021. évi költségvetés terhére (Általános tartalék) a következők szerint: pályázati
anyag előkészítése (megalapozó dokumentáció elkészítése) 508 000 Ft és támogatás elnyerése
esetén lebonyolítói díj 12 092 000 Ft.
Fiatéridő: 2022. január 5.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda, Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

18. A 2022. évi Épület-felújítási hitel pályázat kiírási határidejének módosítása
Előterjesztő: Dr. Kun János képviselő
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
264/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a 2022. évi Épület-felújítási hitel pályázat kiírási határidejének módosításáról
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként dönt, hogy a 2022. évre
vonatkozó Épület-felújítási hitel pályázat kiírási határidejét 2022. március hónapra módosítja.
Flatáridő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási iroda, Főépítészi Iroda

19. Az Oxygen Naphegy Kft.-vel és a Czakó Utcai Sport-és Szabadidőközponttal kötendő
megállapodás
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
265/2021. ÍXII. 16.) önkormányzati határozata
az Oxygen Naphegy Kft.-vel és a Czakó Utcai Sport-és Szabadidőközponttal kötendő megállapodásról1
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Oxygen
Naphegy Kft. által a 2021/2022. téli szezonra létesítendő műjégpálya üzemeltetésével, nyitva
tartásával kapcsolatos feltételek rögzítése, valamint a kerületi lakosság részére kedvezményes
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jégpálya-használat biztosítása tárgyában megállapodást köt az Oxygen Naphegy Kft.-vel, valamint a
Czakó Utcai Sport-és Szabadidőközponttal.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a megállapodás fedezetét nettó
4 800 000 Ft + ÁFA, azaz 6 096 000 Ft (összesen hatmillió-kilencvenhatezer forint) erejéig a Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása révén, az „Egyéb szolgáltatások" megnevezésű előirányzat terhére biztosítja, melyre
tekintettel a 2022. évi költségvetést ezen kiadás beépítésével kell elfogadni.
3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Polgármesteri Kabinet

20. A Budapest I. kerület, belterület 7140 hrsz-ú, 1014 Budapest, Palota út 2. szám alatti
ingatlan ingyenes használatba vétele
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
266/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület, belterület 7140 hrsz-ú, 1014 Budapest, Palota út 2. szám alatti ingatlan
ingyenes használatba vételére
A Budapest I.
Önkormányzat

Kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

úgy

határoz,

hogy

az

1. a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel ingyenes használati
megállapodást köt a Magyar Állam tulajdonában álló Budapest I. kerület, belterület 7140 hrsz-ú, 1014
Budapest, Palota út 2. szám alatti, 1768 m2 földterületű, „kivett sporttelep" megnevezésű ingatlan Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. §
(1) bekezdésének 15. pontjában (sport, ifjúsági ügyek), valamint 23. § (5) bekezdésének 17. pontjában
(a kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek) meghatározott közfeladatainak
ellátása érdekében és céljára történő - önkormányzati használatba adása tárgyában, egyúttal
felhatalmazza a Polgármestert az ingyenes használati megállapodás Önkormányzat képviseletében
történő aláírására,
2. a Budapest I. kerület, belterület 7140 hrsz-ú, 1014 Budapest, Palota út 2. szám alatti ingatlanon a
sportpályát annak ingyenes használatba adását követően a Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú
Nonprofit Kft. útján üzemelteti és látja el az Mötv-ben meghatározott feladatait.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
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21. A Budapest I. kerület, Dísz tér 16. szám alatti Társasház 2020. évi Épület-felújítási pályázata
elszámolási határidejének meghosszabbítása
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
267/2021, ÍXII, 16.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület, Dísz tér 16. szám alatti Társasház 2020. évi Épület-felújítási pályázata
elszámolási határidejének meghosszabbítására
A Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
Budapest I. kerület, Dísz tér 16. szám alatti Társasház 2020. évi Épület-felújítási pályázatának
elszámolási határidejét, a Társasház által benyújtott indokolt kérelem alapján, egy évvel, 2022.
november 30.16:00 óráig meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosítás megkötésére.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda

22. A 1011 Budapest, Fő utca 4. Ili. emelet 7. szám alatt található ingatlanon fennálló
elővásárlási jog
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
268/2021, (XII. 16.1 önkormányzati határozata
a 1011 Budapest, Fő utca 4. Ili. emelet 7. szám ingatlanon fennálló elővásárlási jogról
A Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 10. § (7) és 20. § (3) bekezdése alapján
úgy dönt, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat nem él a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése alapján fennálló elővásárlási jogával a Hild József
Örökjáradék Ingatlanbefektető Zártkörűen Működő Részvénytársaság eladó és Magyar Balázs Ferenc
vevő között a Budapest I. kerület, belterület 14336/0/A/32 hrsz.-ú, 1011 Budapest, Fő utca 4. III.
emelet 7. ajtó szám alatt található, 89 m2 alapterületű, 2 egész és egy fél szobából álló, „lakás"
megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának értékesítése tárgyában 2021. november 11. napján
létrejött ingatlan adásvételi szerződés szerint, az abban foglalt feltételek mellett, 74.650.000.-Ft
összegű vételáron.
Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Vagyonhasznosítási Iroda
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23. A Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítványt érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
269/2021. Ofll. 16.) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítványt érintő döntések meghozataláról
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz a Közbiztonsági
Közalapítvány tekintetében, hogy
megerősíti az Alapítvány tekintetében a 2020. október 1. napján meghozott 142/2020. (X.l.)
számú önkormányzati határozatát, továbbá
-

2020. július 16-i hatállyal, a Kuratórium elnökét dr. Cserháti László Gábort (lakcím:
,
'
'
i, elnöki tisztségéből - visszahívást elfogadó
nyilatkozata mellett-visszahívja, önálló képviseleti joga visszavonásával egyidejűleg.

-

2020. július 16-i hatállyal, Hergár Jenő (lakcím: '
.) és Szelényi
András (lakcím:
,
.), kuratóriumi tagok lemondását elfogadja.

-

2020. július 16-i hatállyal, Kuruczné Lovas lúlia (lakcím:
.
.),
Dr. Lábody Imre (lakcím:
.
!.) kuratóriumi tagokat - visszahívást
elfogadó nyilatkozatuk mellett - kuratóriumi tagi tisztségükből visszahívja.

-

2020. július 16-i hatállyal, Majoros Sándort (lakcím:

'

’

.) a

felügyelőbizottság elnökét - visszahívást elfogadó nyilatkozata mellett - elnöki tisztségéből
visszahívja.
-

2020. július 16-i hatállyal, Alliquander Konrád (lakcím
~~
.),
Maczó Illés (lakcím:
'
) és Kivágó Péter (lakcím:
. _.0
) felügyelő bizottsági lagoK.at - visszahívást elfogadó nyilatkozatuk
mellett - felügyelőbizottsági tisztségükből visszahívja.

-

2020. július 16. napi hatállyal Sziklai Attilát (lakcím: <
^
1. emelet
5.) a kuratórium elnökének 5 éves határozott időtartamra kinevezi es 2020. július 16. napi
hatállyal önálló képviseleti joggal ruházza fel.
2020. július 16. napi hatállyal Angyal Károly Tibort (lakcím:
' ~ '' .) a
kuratórium tagjának, 5 éves, határozott időtartamra kinevezi, együttes képviseleti joggal.

-

-

2020. július 16. napi hatállyal Németh Andrást (lakcím: '
""
) a kuratórium tagjának, 5 éves, határozott időtartamra kinevezi, együttes képviseleti
joggal.

-

2020. július 16. napi hatállyal, Dr. Szántó Andrást (lakcím:'
,_
.) a
Felügyelőbizottság elnökének, 5 éves, határozott időtartamra kinevezi, együttes képviseleti
joggal.

-

2020. július 16. napi hatállyal, Ádámosi-Sipos Szilárdot (lakcím: '
.

...

.) a Felügyelőbizottság tagjának 5 éves, határozott időtartamra kinevezi.
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-

2020. július 16. napi hatállyal, Horváth Klára Orsolyát (lakcím: ' ‘
) a Felügyelőbizottság tagjának, 5 éves, határozott időtartamra kinevezi.

-

az Alapítvány 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal kinevezett Kuratóriumi tagokat és
felügyelőbizottsági tagokat tartalmazó Alapító Okiratának valamennyi módosítását elfogadja.

-

az Alapítvány 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal kinevezett Kuratóriumi tagokat és
felügyelőbizottsági tagokat tartalmazó módosított és egységes szerkezetű Alapító Okiratát
elfogadja.

-

Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete, a Budapesti I. Kerületi Közbiztonsági
Közalapítvány alapító okiratának valamennyi módosítását, így az Alapítvány módosított és
egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja a határozatban szereplő tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert az Alapítvány alapító okirata valamennyi elfogadott
módosításának és az elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint az
Alapítvány változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló dokumentumok,- hiánypótlásra is
kiterjedő hatállyal - ezen belül az ügyvédi meghatalmazás és szükség szerint a 2011. évi
CLXXXVI. törvény 56. § (4) bekezdés szerinti ügyvédi megbízás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

24. A Márai Sándor Kulturális Közalapítványt érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
270/2021. ÍXII. 16.1 önkormányzati határozata
a Márai Sándor Kulturális Közalapítványt érintő döntések meghozataláról
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz a Márai Sándor
Kulturális Közalapítvány tekintetében, hogy
- megerősíti a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tekintetében
2020. július 16. napján meghozott 70/2020. (VII. 16.) számú önkormányzati határozatát,
továbbá a polgármester 2021. május 27. napján meghozott 172/2021. (V. 27.) számú
polgármesteri határozatát, továbbá
-

2020. július 16-i hatállyal, a Kuratórium elnökének, dr. Szakály Sándornak (lakcím:
.
) 2020. július 20. napján tett és 2021. május 17. napján
megerősített, a Kuratórium elnöki tisztségről történő lemondását elfogadja, önálló képviseleti
joga visszavonásával egyidejűleg.

-

2020. július 16-i hatállyal,
Sediánszky János (lakcím:
~
)
kuratóriumi tag tagságának megszűnését állapítja meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3: 25 § e.) pontja alapján, a tag elhalálozására való
tekintettel,
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-

2020. július 16. napi hatállyal elfogadja, dr. Bakó Károlyné (lakcím:
), Kelemen László (lakcím:
), Szalóky Károly i
.), Baranyay László Elemér (lakcím:'
~
), Hergár Jenőné Stróbl Krisztina (lakcím:
'
) kuratóriumi tagok
lemondását.

-

2020. július 16. napi hatállyal elfogadja a felügyelőbizottság elnökének Legény Kinga (lakcím:
,
.) lemondását.

-

2020. július 16. napi hatállyal elfogadja Perlés Yvett (lakcím:
),
dr Gáspár J. Zoltán (lakcím:
,
.) és Bábszki Lászlóné (lakcím:
,
felügyelőbizottsági tagok lemondását.
2020. július 16. napi hatállyal, Saly Noémit (lakcím:
) a
kuratórium elnökének, 5 éves, határozott időtartamra kinevezi, önálló képviseleti joggal.
2020. július 16. napi hatállyal Somogyi Mátét (lakcím
.) a
kuratórium tagjának 5 éves határozott időtartamra kinevezi, együttes képviseleti joggal.

-

-

2020. július 16. napi hatállyal Horváth Orsolyát (lakcím:
_
a kuratórium tagjának, 5 éves, határozott időtartamra kinevezi, együttes képviseleti joggal.

-

2020. július 16. napi hatállyal, Sziklai Attilát (lakcím:
Felügyelőbizottság elnökének, 5 éves, határozott időtartamra kinevezi.

-

2020. július 16. napi hatállyal, Szőllőssy Dánielt (lakcím:
) a Felügyelőbizottság tagjának 5 éves, határozott időtartamra kinevezi.
2020. július 16. napi hatállyal, Legény Kingát (lakcím:

-

..)

) a

_

’ '

.) a

Felügyelőbizottság tagjának, 5 éves, határozott időtartamra kinevezi.
az Alapítvány 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal kinevezett kuratóriumi és
felügyelőbizottsági tagokat tartalmazó alapító okiratának valamennyi módosítását elfogadja.

-

az Alapítvány 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal kinevezett kuratóriumi és
felügyelőbizottsági tagokat tartalmazó módosított és egységes szerkezetű alapító okiratát
elfogadja.

-

a Márai Sándor Kulturális Közalapítvány alapító okiratának valamennyi módosítását, így az
Alapítvány módosított és egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja a határozatban
szereplő tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert az Alapítvány alapító okirata
valamennyi elfogadott módosításának és az elfogadott egységes szerkezetű alapító
okiratának, valamint az Alapítvány változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló
dokumentumok, továbbá az Alapítvány Alapító Okiratának módosításhoz, közhasznúság iránti
kérelemhez szükséges további iratot, - hiánypótlásra is kiterjedő hatállyal - beleértve az
ügyvédi meghatalmazást, és szükség szerint a 2011. évi CLXXXVI. törvény 56. § (4) bekezdés
szerinti ügyvédi megbízás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
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25. A Budapest I. Kerület Népjóléti Közalapítványt érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 13 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
271/2021. fXII, 16.) önkormányzati határozata
a Budapest I. Kerület Népjóléti Közalapítványt érintő döntések meghozataláról
1. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Budapest I. Kerület Népjóléti Közalapítvány tekintetében az alapítói határozatok meghozatala
során a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatot, mint alapítót képviselje.
2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy - az alapítók ezirányú döntése esetén - az alapítók képviseletében eljárva kezdeményezze a
Fővárosi Törvényszéknél - a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Budapest I. Kerület
Népjóléti Közalapítvány alapító okirata módosításának nyilvántartásba vételét.
3. Továbbá a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete 210/2021. (XI. 25.) önkormányzati határozatát 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 (ellenőrzőbizottsági) elnökeinek, valamint
tagjainak díjazásáról.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

26. A Budai Vároltalmazó Közalapítványt érintő döntések meghozatala
Előterjesztő: Váradiné Naszályi Márta polgármester
A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
272/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozata
a Budai Vároltalmazó Közalapítványt érintő döntések meghozataláról1
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz a Budai
Vároltalmazó Közalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tekintetében, hogy megerősíti a 2020. október
1. napján meghozott 143/2020. (X.l.) számú önkormányzati határozatát, továbbá
- 2020. július 16-i hatállyal, visszahívja Schulek János Frigyes (lakcím:
.) elnököt, a kuratórium elnöki tisztségből - visszahívást elfogadó
nyilatkozata mellett - önálló képviseleti joga visszavonásával egyidejűleg.
- 2020. július 16-i hatállyal, Pálffy László (lakcím:
.
__
“' ) és dr.
Müller Ferenc (lakcím:
') tagokat - visszahívást elfogadó
nyilatkozatuk mellett - a kuratórium tagi tisztségükből visszahívja.
- 2020. július 16-i hatállyal, dr. Janotti Judit (lakcím:
„
)
kuratóriumi tag lemondását elfogadja.
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-

-

-

-

-

-

-

-

2020. július 16-í hatállyal, Baliga Kornél (lakcím:
), kuratóriumi
tagot tisztségéből visszahívja.
2020. július 16-i hatállyal, Sebestyén József (lakcím:
..... ..)
kuratóriumi tagot tisztségéből - visszahívást elfogadó nyilatkozata mellett - visszahívja.
2020. július 16-i hatállyal, Szepesfalvyné Bodócsi Eszter (lakcím:
.
)
kuratóriumi tag tagságának megszűnését állapítja meg, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 3: 25 § e.) pontja alapján, a tag elhalálozására
való tekintettel.
2020. július 16-i hatállyal, Dr. Cserháti Gábor Lászlóné (lakcím:
i
) felügyelőbizottság elnököt - a visszahívást elfogadó nyilatkozata mellett tisztségéből visszahívja.
2020. július 16-i hatállyal, Csapod! Kristóf (lakcím: '
)
felügyelőbizottsági tag lemondását elfogadja.
2020. július 16-i hatállyal, Holvay Péter (lakcím:
^
.)
felügyelőbizottsági tagot - a visszahívást elfogadó nyilatkozata mellett - tisztségéből
visszahívja.
2020. július 16-i hatállyal, Juhász Szabolcs Áront (lakcím:
__ i
.) kinevezi a Kuratórium elnökének, 5 éves határozott időtartamra, önálló
képviseleti joggal.
2020. július 16-i hatállyal, Dr. Szántó Andrást (lakcím:
,
. - ,
.) a
Kuratórium tagjává kinevezi, 5 éves határozott időtartamra, együttes képviseleti joggal.
2020. július 16-i hatállyal, Riez Gyulát (lakcím:
) kinevezi
a Kuratórium tágjává, 5 éves határozott időtartamra, együttes képviseleti joggal.
2020. július 16-i hatállyal Dr. Szabó Dóra Bettinát (lakcím:
.
) kinevezi a Felügyelőbizottság elnökévé, 5 éves határozott időtartamra.
2020. július 16-i hatállyal Szemző Áron Gábort (lakcím: 1
_
.
.) kinevezi a Felügyelőbizottság tagjává, 5 éves határozott időtartamra.
2020. július 16-i hatállyal Nyáry Zsigmondot (lakcím:
.)
kinevezi a Felügyelőbizottság tagjává, 5 éves határozott időtartamra.
az Alapítvány 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal kinevezett kuratóriumi és
felügyelőbizottsági tagokat tartalmazó alapító okiratának valamennyi módosítását
elfogadja.
az Alapítvány 2020. július 16. napjára visszaható hatállyal kinevezett kuratóriumi és
felügyelőbizottsági tagokat tartalmazó módosított és egységes szerkezetű alapító okiratát
elfogadja.
a Budai Vároltalmazó Közalapítvány alapító okiratának valamennyi módosítását, így az
Alapítvány módosított és egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja az
előterjesztésben szereplő tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert az alapítvány alapító okirata valamennyi elfogadott
módosításának és az elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint az
alapítvány változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló dokumentumok, valamint
az Alapítvány Alapító Okiratának módosításhoz, közhasznúság iránti kérelemhez
szükséges további iratot, - hiánypótlásra is kiterjedő hatállyal - beleértve az ügyvédi
meghatalmazást, és szükség szerint a 2011. évi CLXXXVI. törvény 56. § (4) bekezdés
szerinti ügyvédi megbízás aláírására.

2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá ismétlen megállapítja,
hogy az Alapítvány 2014. július 1-jei hatállyal (16. Pk. 60961/1995/53. sz. végzés) a közhasznú
jogállását elvesztette, azonban működése megfelel az egyesülési jogról, a civilszervezetek jogállásáról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezéseinek.
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3. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá felhatalmazza a
polgármestert, hogy az Alapítvány közhasznú szervezetté minősítése érdekében a szükséges
dokumentumokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet

A képviselő-testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
273/2021. (XII. 16d önkormányzati határozata
a Budai Vároltalmazó Közalapítványt érintő döntések meghozataláról
1.

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz a Budai

Vároltalmazó Közalapítvány (továbbiakban: Alapítvány) tekintetében, hogy megerősíti a 2021. július
15. napján hozott 52/2021. (VII. 15.) számú önkormányzati határozatát, amely határozat értelmében
- 2021. július 15-ei hatállyal ismételten elfogadja Juhász Szabolcs Áron (lakcíme-

-

-

_
.) a Kuratórium elnök lemondását és ónálló
képviseleti jogát visszavonja,
2021. július 15-ei hatállyal pedig Szakái Péter Gergelyt (lakcíme: '
) a Kuratórium elnökeként megválasztja és önálló képviseleti joggal
ruházza fel.
2021. július 15-ei hatállyal Riez Gyula (lakcíme:
.) a
Kuratórium tag lemondását ismételten elfogadja, továbbá
2021. július 15-ei hatállyal Patthy Őrsöt (lakcíme:
_
a)
megválasztja a Kuratórium tagjává, együttes képviseleti joggal.

2. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete továbbá megállapítja, hogy
tekintettel arra, hogy a 2020. július 15. napján kinevezett vezető tisztségviselők közül utólagosan
Juhász Szabolcs Áron és Riez Gyula kuratóriumi tag lemondását 2021. július 15. napi hatállyal
bejelentette, ezért az Alapítvány alapító okirata ismételt módosítására és új civil szervezeti eljárás
megindítására volt szükség, aminek következtében a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete dönt arról, hogy
- Juhász Szabolcs Áron (lakcíme:
.) Kuratóriumi
elnök és Riez Gyula (lakcíme:
~ '
)) kuratóriumi tag 2021.
július 15. napi hatályú lemondása miatt a IG.Pk. bU.%1/1995./72. szám alatt jelenleg is
folyamatban lévő eljárást visszavonja, mert a 2021. július 16-i változásbejegyzési kérelem
ismételt beadása miatt az a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 37. § (3) bekezdése és a
Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.) 128. § (6)
bekezdése alapján hatálytalanná vált.
3. A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról is, hogy
- az Alapítvány 2021. július 15. napjára visszaható hatállyal kinevezett kuratóriumi tagokat
tartalmazó alapító okiratának valamennyi módosítását elfogadja.
- az Alapítvány 2021. július 15. napjára visszaható hatállyal kinevezett kuratóriumi tagokat
tartalmazó módosított és egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja.
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-

-

a Budai Vároltalmazó Közalapítvány alapító okiratának valamennyi módosítását, így az
Alapítvány módosított és egységes szerkezetű alapító okiratát elfogadja az
előterjesztésben szereplő tartalommal.
Felhatalmazza a polgármestert az Alapítvány alapító okirata valamennyi elfogadott
módosításának és az elfogadott egységes szerkezetű alapító okiratának, valamint az
Alapítvány változásbejegyzési eljárásában szükségessé váló dokumentumok, valamint az
Alapítvány Alapító Okiratának módosításhoz, közhasznúság iránti kérelemhez szükséges
további iratot, - hiánypótlásra is kiterjedő hatállyal - beleértve az ügyvédi
meghatalmazást, és szükség szerint a 2011. évi CLXXXVI. törvény 56. § (4) bekezdés
szerinti ügyvédi megbízás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri Kabinet
Budapest, 2021. december 20.
Budaw;

dr. Németh Mónika
pjegyző
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
231/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat melléklete

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
2021. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosítása

Ssz.

1.
2.

Közbeszerzés tárgya
Várnegyed újság nyomdai feladatainak
ellátása 2022 és 2023 években
1015 Budapest 1. kerület
Szentháromság tér tervezése

Közbeszerzés
tervezett mennyisége

Közbeszerzésre
irányadó eljárásrend
Nemzeti/Uniós

Tervezett eljárás
fajtája

Eljárás
megindításának
tervezett időpontja

Szerződés
teljesítésének
várható időpontia

22 példány/év

Nemzeti

Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont

2021. IV. negyedév

2023. IV.negyedév

4 000 m2

Nemzeti

tervpályázat

2021. II. negyedév

2021. IV.negyedév

420 m2

Nemzeti

Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont

2021. II. negyedév

2022. IV.negyedév

nettő 66 000 000 Ft
keretösszeg

Nemzeti

Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont

2021 .IV.negyedév

2023. IV. negyedév

nettő 66 000 000 Ft
keretösszeg

Nemzeti

Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont

2021.IV.negyedév

2023. IV. negyedév

1 alkalmazás/év

Nemzeti

Kbt. 112. § (1)
bekezdés b) pont

2021.IV.negyedév

2022. IV. negyedév

Budapest 1., II. és XII.
kerületi gyermekek
(25591 fő 2019-ben)

Nemzeti

Kbt. 112. §(1)
bekezdés b) pont

2021.IV.negyedév

2026.II.negyedév

3.
4.

Zsinagóga projekt

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Ingatlan értékbecslési szolgáltatás
Társasház alapításhoz szükséges
komplett műszaki dokumentáció
elkészítése
Ügyviteli rendszer használata a 2022.
évben
Házi gyermekorvosi ügyelet ellátása

232/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat melléklete
Kiosztott támogatás
2021. évi energiahatékonysági pályázat

összesen

Maradék összeg a keretből:

(Ft)
Sorszám

iktatószám

Pályázó lakás címe

Felújítási munka megnevezése

Javaslat

Kiviteli költség

Önrész

Kért támogatás

7

BDV/19022/2021

1012 Bp. Győző u. 5. 3. em. 4.

Fűtéskorszerűsítés

támoqatásra javasolt

1 290 000 Ft

790 000 Ft

500 000 Ft

8

BDV/21410/2021

1012 Bp. Loqodi u. 9. B ép. fezt. 2.

Nyílászáró-csere

támoqatásra javasolt

230 000 Ft

115 000 Ft

115 000 Ft

9

BDV/22008/2021

1013 Bp. Pauler u. 5. 1. em. 1.

Nyílászáró-csere

támogatásra javasolt

980 000 Ft

490 000 Ft

490 000 Ft

Adható támogatás
103 813 745 Ft

(max. 500 000 Ft)

500 000 Ft
115 000 Ft
490 000 Ft

500 000 Ft

103 313 745

615 000 Ft

103198 745

1 105 000 Ft

102 708 745

1
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246/2021. fXII. 16.) önkormányzati határozat melléklete

Alkotmánybíróság
1015 Budapest,
Donáti u. 35-45.

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Budapest I. kerület Budavár Önkormányzata, mint Indítványozó a 2021. december 16-án tartott
nyilvános ülésén a ..72021. (...) határozatával úgy döntött, hogy az a Magyarország Alaptörvénye 24.
cikk (2) bekezdés c) pontja, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 26. § (2)
bekezdés a) és b) pontjai alapján

alkotmányjogi panasszal fordul az Alkotmánybírósághoz

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 2021. november 18. napjától hatályos 47. § (2) és (6) bekezdése, 47. § (4)
bekezdése és 62/A. § rendelkezéseivel szemben.
Indítványozó határozott kérelmet terjeszt elő, kérve a Tisztelt Alkotmánybíróságot, hogy vizsgálja meg
a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény 2021. november 18. napjától hatályos

1.47. § (2) és (6) bekezdését,
2. 47. § (4) bekezdését és ezzel szoros összefüggésben az (5) bekezdését és
3. 62/A. §-át,

állapítsa meg, hogy az

1. pont tekintetében sérti Magyarország Alaptörvényének B. cikk (1) bekezdését, XIII. cikk (1) bekezdését
és 32. cikk (1) bekezdés e) pontját, 32. cikk (5) bekezdését, 33. cikk (1) bekezdését,

2. pont tekintetében sérti Magyarország Alaptörvényének 38. cikk (3) bekezdését,
3. pont tekintetében sérti Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés f) pontját, 32. cikk (6)
bekezdését,

ezért azokat semmisítse meg.

Az alkotmányjogi panasz a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény módosításáról szóló 2021. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Ltmód.) 2021. november 18-i
hatályba lépésére, valamint az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (továbbiakban: Abtv.)
30. § (4) bekezdésére tekintettel határidőben benyújtott.

A Lakástörvény 2021. november 18. napjától hatályos 45. §-a világörökségi helyszínen és
védőövezetében az önkormányzati tulajdonú lakásra meghatározott feltételek teljesülése esetén vételi
jogot alapít a lakás bérlője számára.

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § 2. pontja alapján
világörökségi helyszín: „az UNESCO Világörökség Bizottsága határozata alapján a Világörökség
Jegyzékbe felvett, világörökségi címmel rendelkező - e törvény 1. mellékletében meghatározott helyszín, amelyet a kulturális örökség, illetve a természet védelméről szóló jogszabályok alapján
nyilvánítottak védetté, és ekként kulturális örökség! védelmet élvező terület, illetve védett természeti
terület,".
A Vtv. 1. mellékletében foglalt táblázat A:2-A:9 mezője alapján világörökségi helyszín: „Budapest - a
Duna-partok, a Budai Vámegyed és az Andrássy út'.
A Lakástörvény által alapított vételi joggal érintett lakások jelentős része a világörökségi helyszínen belül
Budapest Főváros I. kerületének területén helyezkedik el. Ennek alapján az Indítványozó közvetlen
érintettsége az alkotmányjogi panasz tárgyát képező jogszabályi rendelkezések alkalmazása során
fennáll.

Az Indítványozó tulajdonosi jogkörének konkrét, egyedi ügyben történő elvonása a megállapított
eljárási határidők, a társasházzá alakítási kötelezettség, az értékbecslési és döntési folyamat, a
kérelmezési határidők miatt az Abtv.

30. § (1) bekezdésében meghatározott száznyolcvan napos

jogvesztő határidőn túl következik be. Ezzel szemben Indítványozó jogorvoslattal nem élhet, a hiányzó
bírói utat a norma alkotmánybírósági vizsgálata pótolhatja.
Az önkormányzatok gazdálkodása önkormányzati rendeletben foglalt éves költségvetés alapján
történik. Magyarország Alaptörvényének (a továbbiakban: Alaptörvény) 32. cikk (1) bekezdés f) pontja

alapján a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza
költségvetését annak alapján önállóan gazdálkodik. Az Indítványozó megkezdte a 2022. évi
költségvetési rendeletének az előkészítését, amelyet a 2021. december 16-i ülésére napirendre is
tűzött.
Az Indítványozó érdekkörében az alaptörvény-ellenes rendelkezések miatt az érdeksérelem
bekövetkezett. A költségvetés tervezése során az érintett lakások eladásából származó bevételt
tervezni kellett az alaptörvény-ellenes mértékben, valamint a kiadások tervezése során szintén csak az
alaptörvényt sértő jogszabályi rendelkezés alapján kerülhet sor kiadási előirányzat meghatározására.
Az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján a jogbiztonság minimumkövetelménye, hogy az állam a
felhasználható bevételeket ne minősítse át célhoz kötött bevételekké, illetőleg jelen esetben a
korábban is célhoz kötött bevételek felhasználási céljait ne szűkítse.

A Lakástörvény 2021

november 18. napjától hatályos 47. § (2) és (6) bekezdése ténylegesen az

Indítványozó mint tulajdonos és a tulajdonában álló lakóingatlant terhelő, törvény által alapított vételi
joggal élni kívánó bérlő között létrejövő polgári jogi jogviszonyban a vételár megállapítására vonatkozó
rendelkezési jogot teljes mértékben elvonja. A 47. § (2) bekezdése esetében az önkormányzat
mulasztása, a (6) bekezdése esetében a bérlő egyoldalú nyilatkozata alapján.
A Lakástörvény 47. § (2) bekezdése alapján, ha a tulajdonos önkormányzat a forgalmi értéket a vételi
jog jogosultjával hat hónapon belül nem közli, úgy a vételi jog jogosultjának kérésére az állam köteles
a forgalmi érték megállapításáról és annak jogosulttal való közléséről gondoskodni, amely esetben az
állam részéről ezzel kapcsolatosan felmerült költségeket a tulajdonos önkormányzat köteles az állam
részére megtéríteni.
A Lakástörvény 47. § (6) bekezdése alapján, amennyiben a bérlő vitatja az önkormányzat által a nemzeti
vagyon

értékelésére hatályban

lévő törvényi és önkormányzati

rendeleti szabályok alapján

megállapított és megfelelő határidőben közölt vételárat, úgy ezen „vitató" egyoldalú nyilatkozata
alapján a vételár megállapítása tekintetében az önkormányzat helyébe a kormányhivatal lép be. A
törvényi rendelkezés alapján a bérlő a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi kormányhivataltól kérheti
a forgalmi érték, illetve a lakás forgalmi értékhez viszonyított vételárának megállapítását.

Az Indítványozó és a Lakástörvény által biztosított vételi joggal élő bérlő között polgári jogi jogviszony
jön létre, amelynek az eredménye a lakásra vonatkozó tulajdonjog átszállása a jogszabályi előírások
alapján megállapított vételár ellenében. A vételi jog a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
„Az adásvétel különös nemei" című XXXIII. Fejezete 6:225. §-ában szabályozott tulajdonjog átszállási
jogcím. A Lakástörvény alapján nem szerződéssel, hanem törvény rendelkezése által jön létre a vételi
jog, de ezen keletkezésbe!! sajátosságától függetlenül az továbbra is egy különös adásvételi jogcím, és
e körben az Indítványozó és a bérlő a polgári jog szabályai szerint történő tulajdonátruházást hajtja
végre. Az Indítványozó tehát tulajdonosi szerepkörben, a polgári jogi jogviszony egyik jogalanyaként
vesz részt az értékesítésben.
Az Indítványozó mint tulajdonos e körben az Alaptörvény XIII. cikk(1) bekezdésének alapjogi védelmét
élvezi, miszerint: „Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi
felelősséggeljár!'
Az Indítványozó tulajdona nemzeti vagyon, ezért a klasszikus tulajdonosi részjogosítványok (a birtoklás
joga, a használat joga, a hasznosítás joga, az elhasználás, átalakítás, megsemmisítés joga, az
elidegenítés és megterhelés joga, a tulajdonról való lemondás joga) közül több részjogosítvány esetén
is korlátozott, jogszabályok által szabályozott a tulajdonosi döntés lehetősége.
A vételi jog, mint speciális feltételek által létrehozott tulajdoni korlátozás, amely végső soron a tulajdon
állagának megszűnését eredményezi, nem járhat azzal a következménnyel, hogy a tulajdonos

rendelkezési részjogosítványai közül a törvény a vételár megállapításának a jogát a polgári jogviszony
másik alanyának egyoldalú kérelmére teljes mértékben elvonja.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 127.
§ alapján „a Kormány a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter
irányításával, a kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletét."
A törvényességi felügyeleti jogkör eszközeit és terjedelmét az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdése,
valamint az Mötv. 132-141. §-ai szabályozzák.

Az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdése egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a fővárosi kormányhivatal
kezdeményezheti

a

bíróságnál

a

helyi

önkormányzat

törvényen

alapuló

határozathozatali

kötelezettsége elmulasztásának megállapítását. Ha a helyi önkormányzat a határozathozatali
kötelezettségének a bíróság által a mulasztást megállapító döntésben meghatározott időpontig nem
tesz eleget, a bíróság a fővárosi kormányhivatal kezdeményezésére elrendeli, hogy a mulasztás
orvoslásához szükséges önkormányzati határozatot a helyi önkormányzat nevében a fővárosi
kormányhivatal vezetője alkossa meg.

Az Indítványozó a vételi joggal érintett lakás vételárát határozattal állapítja meg. Amennyiben a
szervezeti és működési szabályzatában nem delegálja a hatáskörét, úgy ez a döntés a képviselő-testület
hatáskörébe tartozik.

Az Indítványozó álláspontja szerint az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdése megfelelő és közvetlenül
alkalmazható szabályokat tartalmaz arra vonatkozóan, ha az Indítványozó a Lakástörvény 47. § (1)
bekezdése által előírt döntéshozatali és kézbesítési kötelezettségének nem tesz eleget.
Az Alaptörvénynek a határozathozatali kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó szabályaitól
eltérően a Lakástörvény 2021. november 18-tól hatályos 47. § (4) bekezdése bírósági eljárás
kezdeményezése és bírói kontroll, bírói döntés nélkül közvetlenül, önmagában a vételi jog jogosultjának
az egyoldalú, indokolás nélküli kérelmére elvonja az Indítványozó tulajdonosi jogkörébe tartozó vételár
megállapítás jogát.
Ez a jogszabályi rendelkezés ellentétes az Alaptön/ény 32. cikk (5) bekezdésével. Nincs alkotmányos
indoka (és ilyet a törvényhozó sem adott elő az Ltmód. indokolásában) annak, hogy az Alaptörvényben
meghatározott, a mulasztás orvoslására szolgáló hatályos eljárásrendtől, a bírósági kontrolitól a
törvény eltérjen, ezáltal megállapítható, hogy a törvényhozó által meghatározott rendelkezések
önkényesnek minősíthetők. Az „állam" a Lakástörvény 47. § (2) és (6) bekezdése alapján a tulajdonos
helyébe lép, a tulajdonos helyett gyakorolja az Alaptörvény XIII. cikk (1) bekezdése által védett
tulajdonosi döntést.

A Lakástörvény az „állam" ezen tulajdonos helyetti döntésével szemben nem biztosít jogorvoslati jogot
az Indítványozó számára. Ez a jogorvoslati jog az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdéséből következően
azonban fennáll.

A Lakástörvény 47. § (2) bekezdése az elvont hatáskör gyakorlására jogosultként az „államot" nevezi
meg: „Ha a tulajdonos önkormányzat az (1) bekezdés szerinti forgalmi értéket a vételijogjogosultjával
hat hónapon belül nem közli, úgy a vételijogjogosultjának kérésére az állam köteles a forgalmi érték
megállapításáról és annakjogosulttal való közléséről gondoskodni,..!'

Indítványozó álláspontja szerint a 47. § (2) bekezdése az elvont hatáskör egyértelmű címzettjét sem
határozza meg, nem felel meg a normavilágosság követelményének, tekintettel arra, hogy az „állam"
nem képes önálló eljárási cselekményekre, döntések meghozatalára, nem lehet konkrét hatásköri
szabály címzettje. A Lakástörvény 47. § (2) bekezdése jelen hatályos szövegével egyértelműen
alkalmazhatatlan és „üres" szabályt határoz meg, ezáltal sérti az Alaptörvény B. cikk (1) bekezdésében
meghatározott jogállami követelményt.

Még súlyosabb az Alaptörvény-ellenesség a Lakástörvény 47. § (6) bekezdése esetében. Amennyiben
az Indítványozó megfelelő határidőben közli a vételi jog jogosultjával a jogszerű eljárásában általa
megállapított vételárat, de ezt a vételi jog jogosultja vitatja, akkor a vételi jog jogosultja a forgalmi érték,
illetve a vételár közlését követő 60 napon belül a lakás fekvése szerint illetékes fővárosi
kormányhivataltól kérheti a forgalmi érték, illetve a lakás forgalmi értékhez viszonyított vételárának
megállapítását.

A vételi jog jogosultja által egyoldalúan, pusztán az egyet nem értésére hivatkozással benyújtott
kérelme kiüresíti az Indítványozó tulajdonhoz fűződő önrendelkezési jogát, még akkor is, ha ez az
önrendelkezési jog csak a nemzeti vagyon sajátosságaira tekintettel több szempontból lényeges
korlátok és jogszabályi rendelkezések között gyakorolható.
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kormányhivatal (itt a jogszabály már konkrétan nevesíti a hatáskör gyakorlásának a címzettjét) nem
egyfajta jogorvoslati vagy törvényességi felügyeleti fórum, hanem belép a tulajdonos döntési
pozíciójába.
A 47. § (2) és (6) bekezdései nem egy szabályszerűen kézbesített önkormányzati döntéssel vagy
döntéshozatali mulasztással szemben létrehozott speciális jogorvoslati fórumot hoznak létre, hanem
a polgári jogi jogviszony egyik alanyának egyet nem értése vagy kérelme esetén egyszerűen elvonja a
másik fél rendelkezési jogát, és önkényesen egy meghatározatlan szerv, illetve egy másik közigazgatási
szerv hatáskörébe adja azt át.

Ennek a döntési jogkörnek az átruházása bírói kontroll nélkül történik. Az Indítványozó álláspontja
alapján, amennyiben a vételi jog jogosultja a vele közölt vételár vagy forgalmi érték mértékét
jogszabálysértésre hivatkozva vitatja, úgy joga van bírósághoz fordulni, és az Indítványozó tulajdonosi
jogkörben hozott esetlegesen jogszabálysértő döntésével szemben kizárólag a bírósági kontroll
szabad, hogy védelmet nyújtson.

A vételár megállapítására a Lakástörvény tartalmaz előírásokat, vonatkoznak rá a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. évi törvény előírásai, valamint Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat az
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 16/1995. (XI.
30.) önkormányzati rendelete.

Amennyiben a kormányhivatal a tulajdonosi döntés meghozatala során jogszabálysértést észlel,
jelenleg is jogában áll az Mötv. 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján törvényességi felhívással élni, vagy
az Mötv. 132. § (1) bekezés d) pontja alapján az önkormányzati határozatot közigazgatási perben
megtámadhatja.
De a szabályozott eljárás és bírói kontroll nélküli döntési jog elvonása egyértelműen Alaptörvény-sértő
helyzetet hoz létre.

2.

A Lakástörvény 2021. június 15. napján a T/16223 számú törvényjavaslat alapján elfogadott szövege
„(4) A (3) bekezdés a) és b) pontjától eltérően a vételijoggal érintett lakás vételára a forgalmi érték
35 százaléka abban az esetben, ha a vételijog alapjául szolgáló bérletijogviszony a 29. § szerinti csere
útján jött létre és a csere során tulajdonjogot cseréltek bérletijogra."

Az elfogadott törvényt a köztársasági elnök nem írta alá, hanem az Alaptörvény 6. cikk (2) bekezdése
alapján a törvény Alaptörvénnyel való összhangjának vizsgálatára az Alkotmánybíróságnak megküldte,
többek között a 47. § (4) bekezdését is kifogásolva.

A köztársasági elnök a beadványában többek között kifejtette, hogy „a vételijog intézménye ugyan nem
tulajdonelvonás, de a tulajdonjog megterhelése, korlátozása.... A tulajdonkorlátozás alkotmányossága
megítélésének további szempontja a korlátozás arányossága. Az Abh1 ,-ban az Alkotmánybíróság az
arányosságot illetően rögzítette, amit több határozatában azóta is megerősített, hogy „a vételi jog
csakis az értékgarancia érvényesítése mellett lehet alkotmányod'. (...) Vagyis a kártalanításnak ebben az
esetben is a klasszikus kisajátításhoz megkövetelt teljes kártalanításnak kell lennie.... Ez a szabályozás
nyilvánvalóan nem felel meg az értékgaranciából következő teljes kártalanításnak. ... Hasonlóképpen
nem alapozhatja meg a forgalmi érték 65%-ának elengedését a tulajdonjog cseréje sem!'

Az Alkotmánybíróság 2021. július 20-án az 1/2644/2021. számú határozatában (a továbbiakban: AB
határozat) megállapította, hogy az Országgyűlés a 2021. június 15-ei ülésnapján elfogadott, a lakások
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló
törvény 1. §-ában foglalt 47. § (3) bekezdés a) és b) pontjai, 47. § (4) bekezdése, valamint a 48. § (2)
bekezdés e) pontja alaptörvény-ellenesek.

Kiemelten fontos az AB határozat néhány megállapításának felidézése:
„[1061 A vételi jog - akár szerződésen, akár törvényen alapul - nem tulajdonelvonás, hanem a
tulajdonjog megterhelése, vagyis korlátozása. A tulajdonváltozás ugyanis attól függ, hogy a vételi jog
jogosultja gyakorolja-e ezt a jogát. A vételijog törvénnyel való alapítása rendkívül súlyos megterhelése
a kötelezett tulajdonának, hiszen, ha a jogosult él vételi jogával, a tulajdon átszáll rá. A tulajdonjogot
tehát nem veszti el a kötelezett a törvény erejénél fogva (mint a törvény általi kisajátításnál), de a
jogosult egyoldalú aktusával szemben, amellyel az a tulajdonátszállásról rendelkezik, nincs ahhoz
hasonlítható bírói felülvizsgálati lehetőség, mint a (szintén törvényen alapuló) egyedi, igazgatási
1 64/1993. (XII. 22.) AB határozat

határozattal való kisajátítás esetében. /I véteti ios gyakorlásánakjogszerűsége tehát bíróság előtt nem
vitatható, s csak a körülményekjelentős változása elvének alkalmazása nyújthat szabadulást rendkívüli
méltánylást érdemlő esetekben a tulajdonosnak. A tulajdon védelmére szolgáló bírói utat a vételijoz
törvényi alapításának alkotmánybírósági vizsgálata pótolhatja s ez az Lt.-ve! alapított vételi iog
alkotmányossági vizsgálatát az önkormányzatok helyzetének egyéb súlyosbodása nélkül is szükségessé
teszi."[Abh., ABH 1993, 373, 376-379.]."
„[117] Ha tehát az önkormányzatok tulajdonosi jogainak korlátozása a vételi joggal a lakástulajdon
vonatkozásában alkotmányosan megengedhető is, részleteiben vizsgálandó, hogy a korlátozás
megfelel-e az arányosság követelményeinek."
„P19] Mivel a vételijog, gyakorlása esetén, a tulajdon elvesztéséveljár, a közérdek és tulajdonelvonás
arányossága megköveteli a kártalanítást. A vételijog csakis az értékgarancia érvényesítése mellett lehet
alkotmányos. Ezért az Lt. szerinti kártalanításnak köze! kell állnia a klasszikus kisajátításhoz
alkotmányosan megkövetelt teljes kártalanításhoz; azzal, hogy az egyéb feltételeket, így az
azonnaüságot az ügy természetének megfelelően szabályozzák. Az önkormányzatnak a vételi jog
folytán elvesztett lakásokért olyan ellenszolgáltatást illetve kártalanítást kell kapnia, hogy vagyonában
az az érték megmaradjon, amelyet a Vátv-ve! neki átadott lakások képviseltek "
„[125]... A tulajdon védelmére vonatkozik az Alaptörvény L cikk (3) bekezdésében szabályozott alapjog
korlátozási (-mérlegelési) teszt, az ún. szükségességi-arányossági teszt, ám a tulajdonhoz való jog
esetében a szükségesség mércéje a puszta közérdekűséghez igazodik: amennyiben a tulajdon
korlátozása közérdekű célból történik, úgy e korlátozást pusztán ennek okán szükségesnek kell
tekinteni.
Kisajátítás esetén, vagy a polgárijogi tulajdonjog részjogosítványainakjelentős mértékű korlátozásával
járó más esetekben tehát az állaggarancia helyébe az értékgarancia lép, amely nem más, mint az
értékcsökkenésnek megfelelő mértékű kártalanítás."
„[128] Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon is egyben, azon túl, hogy az
önkormányzatok cselekvési autonómiája törvényileg korlátozott, az állam és az önkormányzatok
tulajdonában álló vagyonelemekkel való gazdálkodás alapvető alkotmányos szabályainak is
érvényesülniük kell.
Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése szerint a nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a
közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint
a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. /Íz Alaptörvény 38. cikk (3) bekezdése pedig
akként rendelkezik, hogy nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet ámjházni.
törvényben meghatározott kivételekkel az értékarányosság követelményének figyelembevétele mellett.
Ez a rendelkezés a biztosítéka annak, hogy az önkormányzat tulajdona mint nemzeti vagyon ne
mindenfajta korlátozás nélkül legyen elidegeníthető, hanem csak törvényben meghatározott célból.
főszabályként az értékarányosság követelményét érvényesítve. A követelmény figyelembevétele alól
törvény kivételt tehet, de ilyen esetben igazolásra szorul, hogy a tulajdon átruházása annak a nemzeti

vagyonban való megtartásával és hasznosításával összemérhető közérdeket szolsál. / törvényalkotó
és az önkormányzatok is tehát e kettős korlát szem előtt tartásával rendelkezhetnek a nemzeti vagyon
felett. Ezek a közcélú alaptörvény! korlátok az önkormányzatok felelős gazdálkodásának garanciái,
amelyek között az önkormányzatok tulajdonosijogaikat gyakorolhatják."
„[129] A fentiek alapján, amikor az Alkotmánybíróság az önkormányzat tulajdonába tartozó nemzeti
vagyon átruházását megalapozó vételi jogra vonatkozó jogszabály alkotmányossági felülvizsgálatát
végzi, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy e tulajdoni korlátozásra mindenekelőtt a jogalkotó
által megfogalmazott kivételes célból kerülhet sor. /I nemzeti vagyon átruházását érintő jogszabály
megalkotásakor azonban a törvényalkotónak tekintettel kell lennie e lehetőség kivételes jellegére, és
arra is, hogy a szabályozás mögött meghúzódó jogalkotói célnak e kivételességet a nemzeti vagyonra
vonatkozó Alaptörvényben megfogalmazott követelmények maradéktalan teljesülése mellett igazolnia
kell."
[135] 4.3. /íz Alkotmánybíróság a fentiek alapján megállapítja, hogy a jogalkotó által a Törvény
szabályozási megoldásának indoklásául előadottak részben ellentmondásosak, és csak részben
alkalmasak arra, hogy a nemzeti vagyon átruházására vonatkozó, az Alaptörvény 38. cikk (3) bekezdése
alapján megkövetelt, az átruházás céljához kötött kivételesjelleget alátámasszák.
[138] 4.5. A jogalkotó a Törvény indokolásában a másik két alanyi kört érintő szabályozási megoldásnak
az Alaptörvény 38. cikk (3) bekezdése alapján megkövetelt kivételes jellegét ugyanakkor nem igazolta.
Egyrészt a vételi jogra vonatkozó egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában 25 évnél nem
régebben bérleti jogviszonnyal rendelkezők esetében nem áll fenn a korábban tulajdonszerzőkhöz
mérten indokolatlanul különbséget eredményező helyzet, másrészt az értékarányosság alóli kivételek
körében a jogalkotó olyan szempontok figyelembevételére hivatkozott, amelyek, ahogy arra az
indítványozó is hivatkozott, nem kellően alátámasztottak. Éppen az okozna a bérletijogviszonyban élő
magyar állampolgárok között indokolatlan különbséget, ha a jogalkotó önmagában azért engedné
kedvezményes vételi jog alaDián tulajdonhoz jutni a bérlők egv részét, mert azok a Törvény tárgyi
hatálya alatt álló lakások bérlői. Az indokolásban megfogalmazott általános érvek, amelyek szerint minél
hosszabb ideje bérlő az adott személy annál kisebb a lehetősége annak, hogy a jelenlegi piaci
viszonyok között saját tulajdonú lakáshoz juthasson, valamint hogy a lakáspiacon bekövetkezett
rendkívüli áremelkedésre tekintettel a bérlőknek egyébként nem lenne lehetőségük saját tulajdonú
lakáshozjutni, olyan megállapítások, amelyek valamennyi, akár az állammal, akár más magánszeméllyel
kötött szerződés alapján bérletijogviszonyban álló magyar állampolgár helyzetére igazak lehetnek.
[140] 4.6. Mivel a 25 évnél nem régebb óta bérleti jogviszonyban állók esetében a jogalkotó nem
igazolta a nemzeti vagyonba tartozó önkormányzati lakások átruházásának kivételes célját és az
értékarányosság követelményekor figyelembe vett szempontok sem igazolhatók ezért a Törvény ezen
alanyi kört érintő rendelkezései esetében nem lehet eltekinteni az értékarányosság alkotmányossági
követelményének teljesülésétől.
[1411 Amennyiben a jogalkotó ezen alanyi körök esetében is lehetővé kívánja tenni a nemzeti vagyon
körébe tartozó önkormányzati tulajdonban álló lakások vételi jog alapján való elidegenítésének

lehetőségét. úgyazLt. szerinti ellenértéknek meg kell felelnie az Alaptörvény 38. cikk (3) bekezdése által
megkövetelt értékarányosság követelményének, amely pedig nem más, mint nemzeti vagyon értékével
arányban álló ellenszolgáltatás. Az önkormányzatnak a vételi jog folytán elvesztett lakásokért olyan
ellenszolgáltatást kell kapnia, hogy vagyonában azzal arányban álló az érték maradjon meg, amelyet a
tulajdonában álló lakások képviseltek /Íz értékgarancia nyújtásának módját a törvényhozó alakítja ki.
[ 142] Azon bérlők esetében, akik az ingatlan bérletijogához csere útján, azaz korábbi saját ingatlanuk
tulajdonjogának bérleti jogra való cseréje által jutottak, a jogalkotó az indokolatlan különbségtétel
elkerülése érdekében e szempontot is figyelembe veheti az értékarányosság követelményének
érvényesüléséhez. Ebben az esetben azonban egyedileg kell igazolni, hogy ténylegesen fennáll-e
hátrány. Önmagában az. hogy a jogalkotó bizonyos határok között rendelkezik az ingatlan vételáráról
csere esetén, az nem eleve alaptörvény-ellenes, ugyanakkora hátrányos megkülönböztetés tilalmának
érvényre juttatása érdekében - szociális szempontként - figyelembe veheti a bérlő által elcserélt lakás
forgalmi értékét is.

Az Országgyűlés által az Alkotmánybíróság döntését követően a 2021. november 17-én kihirdetett
Ltmód. 2021. november 18-án lépett hatályba, a Lakástörvény 47. § (4) bekezdése az alábbiak szerint
módosult:

„47 § (4) A (3) bekezdés a) pontjától eltérően a vételi joggal érintett lakás vételára a forgalmi érték
legalább 35, legfeljebb 50 százaléka abban az esetben, ha a vételijog alapjául szolgáló bérletijogviszony
a 29. § szerinti csere útján jött létre és a csere során tulajdonjogot cseréltek bérletijogra, valamint a
vételijog szempontjából alapul vett bérletijogviszony időtartama az egyoldalú nyilatkozat közlésének
időpontjában nem éri el a 25 évet"

Az Ltmód. indokolása a következőkkel támasztotta alá a csere útján bérleti jogot szerzett
magánszemélyek számára nyújtott vételár-kedvezményt:
„Az Alkotmánybíróság megállapításaira figyelemmel a jogalkotó a hátrányos megkülönböztetés
tilalmára vonatkozó alkotmányos követelménynek eleget téve - az érintett ingatlan bérleti jogához
csere útján jutott bérlő esetén - az indokolatlan különbségtétel elkerülése érdekében figyelembe
veendő szempontot meghatározva - a vételi joggal érintett lakás vételárát alsó és felső százalékos
intervallumban rögzíti. Biztosítja továbbá a bevezetendő új rendelkezésekkel a bérlőt érintő esetleges
hátrány fennállásának egyedi vizsgálatát a fenti követelmény érvényesülése érdekében, a következők
szerint: azon ingatlanok esetében, amelyek tulajdonjogát korábban állami vagy önkormányzati
tulajdonú ingatlan bérleti jogára cserélték, az ügylet értéke az ingatlan forgalmi értékének 50-65%-a
közötti sávban helyezkedett el. Ezt alapul véve jelen módosítás útján a jogalkotó lehetőséget biztosít a
csere ügylet során megfizetett összeg - egyéniesített módon való - figyelembevételére, igya vételijoggal
érintett lakás vételára a forgalmi érték legalább 35, legfeljebb 50 százaléka a csere ügyletben érintett

lakások esetében, amely sávon belül a tulajdonos állam vagy önkormányzat határozza meg a vételár
konkrét összegét a rendelkezésére álló iratok alapján. Amennyiben a bérlő a tulajdonos állam, illetve
önkormányzat által megállapított forgalmi értéket, illetve vételárat vitatja, lehetősége van a lakás
forgalmi értékének, vételárának megállapítását kérni a kormányhivataltól."

íkl AB döntés [138] pontja a 2021. június 15-én elfogadott törvény indokolására vonatkozóan is

megállapította, hogy „A jogalkotó a Törvény indokolásában a másik két alanyi kört érintő szabályozási
megoldásnak az Alaptörvény 38. cikk (3) bekezdése alapján megkövetelt kivételes jellegét ugyanakkor
nem igazolta. Egyrészt a vételi jogra vonatkozó egyoldalú nyilatkozat közlésének időpontjában 25 évnél
nem

régebben

bérleti

tulajdonszerzőkhöz

jogviszonnyal

mérten

rendelkezők

indokolatlanul

esetében

különbséget

nem

eredményező

áll

fenn

helyzet,

a

korábban

másrészt

az

értékarányosság alóli kivételek körében a jogalkotó olyan szempontok figyelembevételére hivatkozott,
amelyek, ahogy arra az indítványozó is hivatkozott, nem kellően alátámasztottak."

Meg kell jegyezni, hogy a Lakástörvény új 47. § (3) bekezdése maradéktalanul eleget tett az
Alkotmánybíróság által meghatározott követelményeknek, megfelelő alkotmányos indok és cél
hiányában a 25 évnél rövidebb időtartamú bérleti jogviszonyok esetében a vételi jog esetén a vételárat
a forgalmi érték 100%-ában határozta meg, amellyel kielégítette az alkotmányos követelmények azon
elvárását, hogy a nemzeti vagyon kivételes és indokolt ok nélkül csak az értékarányosság
követelményének a betartásával legyen korlátozható és elvonható.

A 25 évnél rövidebb időtartamú, határozatlan bérleti joggal rendelkező bérlői körön mint homogén
csoporton belül a Lakástörvény 47. § (3) bekezdése továbbra is jelentős, 50-65% közötti vételár
kedvezményt biztosít azon bérlők számára, akik a bérleti jogukat a Lakástörvény 29. §-ában
meghatározott csere útján szerezték meg. Indítványozó álláspontja alapján ezen bérlői kör esetében a
törvényalkotó továbbra sem igazolta a kedvezmény biztosításának a kivételes célját, és a norma
estében továbbra is fennáll az Alaptörvény-ellenes helyzet.

Azon vizsgálat során, amikor annak a szabálynak az alkotmányosságát kell megítélni, hogy a nemzeti
vagyonnal szemben az Alaptörvény 38. cikk (3) bekezdésében meghatározott védelem teljesül-e, vagyis
a Lakástörvény által meghatározott kedvezményt biztosító cél alkotmányosan indokolt-e, a nemzeti
vagyon tulajdonosa és a nemzeti vagyon védelme szempontjából nem vehető figyelembe az, hogy a
vételi jog jogosultja a bérleti joghoz milyen módon jutott hozzá.
A csere útján bérleti joghoz jutó bérlő jelentős anyagi ráfordítás, tulajdonjog ellenében juthatott hozzá
a piaci gyakorlat alapján vagyoni értékkel bíró határozatlan idejű bérleti jogához. Ennek alapján élvezte
a bérleti jog által biztosított jogokat, használta a lakást a bérleti díj megfizetése ellenében, gyakorolta a

„megfizetett" ellenérték fejében kapott jogosultságokat. Jelenleg is a tulajdonában áll a vagyoni értékkel
bíró, törvényi korlátok között cserélhető bérleti jog, tehát a tulajdonjoga teljes körű védelem alatt áll.
Annak az eldöntése, hogy ez a polgári jogi megállapodás megfelelő volt-e, „üzletileg" a cserélő felek
számára megérte-e, hátrányos volt-e a korábban más módon bérleti joghoz jutottakhoz képest,
érvényesítendők-e szociális szempontok a nemzeti vagyon értékesítése során, az értékarányosság
alkotmányossági szempontjai között nem vehetőek figyelembe.
Az Indítványozó mint tulajdonos számára a csere ellenértéke, a korábbi bérlő által megszerzett
tulajdonjog, a „bérleti jog ára" nem eredményezheti később, a vételi jog gyakorlása során a tulajdona
értékének, a nemzeti vagyonnak a csökkenését.

Az Alkotmánybíróság az AB döntésben megrajzolta az alkotmányos követelmények határvonalát,
miszerint a jogalkotó az indokolatlan különbségtétel elkerülése érdekében e szempontot (a bérletijog
cserével történt megszerzését) szociális szempontként figyelembe veheti az értékarányosság
követelményének érvényesüléséhez.

Az AB döntés megállapításából nem következik az, hogy a 35%-os vételár csak azért volt alaptörvény
ellenes, mert a cserével bérleti jogot szerzettek között nem érvényesített szociális szempontokat.

A 2021. november 18-án hatályba lépett, a cserével bérleti jogot szerző bérlők számára biztosított
vételár- sem 35%-os, sem 50%-os vételár esetén sem esetén nem felel meg az Alaptörvény 38. cikk (3)
bekezdésének. Az Indítványozó álláspontja alapján a nemzeti vagyont megszerzők számára a nemzeti
vagyon értékarányosságának a megőrzése szempontjából nem adható kedvezmény szociális
helyzetükre, valamint arra a helyzetre tekintettel sem, hogy ők a vételi jog alapjául szolgáló bérleti
joghoz „ellenérték'', csereingatlan tulajdonjoga fejében jutottak hozzá. Ez az ellenérték ugyanis nem a
nemzeti vagyon tulajdonosánál jelent meg, hanem a vagyoni értékkel bíró bérleti jog korábbi jogosultja
szerezte azt meg.

Mindezeken felül a törvény a kedvezmény megállapításánál nem szociális szempont vizsgálatát írta elő
(és az indokolás sem erre hivatkozik), hanem a 35-50% közötti vételár megállapítása során a bérleti
jogért cserébe adott ingatlan tulajdonjogának az értékét kell arányosítani. Ez az értékarányosság
semmilyen alkotmányos összefüggésben nem áll, és nem is hozható összefüggésbe a nemzeti vagyon
vételi jog útján történtő értékesítése során.

Az Ltmód. indokolása tényként fogadja el azt cserékre vonatkozó, semmivel alá nem támasztott adatot,
hogy „az ügylet értéke az ingatlan forgalmi értékének 50-65%-a közötti sávban helyezkedett ef. E

körben a nemzeti vagyon értékesítése során olyan valótlan, feltételezésen alapuló körülményt értékel,
amely nem igazolhat a nemzeti vagyon értékarányossági vizsgálata során vételár-kedvezményt.

Az Indítványozó álláspontja alapján a Lakástörvény 2021. november 18. napja óta hatályos, a 2021.
június 15. napján elfogadott, hatályba nem lépett szövegéhez képest módosított tartalmú 47. § (3)
bekezdése továbbra sem felel az értékarányosság alkotmányossági követelményének. Az Indítványozó
tulajdonában álló nemzeti vagyon olyan körülmény miatt csökken 50-65% közötti mértékben, amelyért
az Indítványozó nem kapott és most sem kap megfelelő ellenértéket. A cserélt ingatlanok közötti érték
arányossági vizsgálata nem tekinthető szociális szempontnak sem.

A cserével bérleti jogot szerző bérlők számára a törvény indokolásában hivatkozott, a törvény
indokolása szerint is „esetleges" hátrány a nemzeti vagyon sérelmére nem orvosolható. Valóban, a
vételi jog gyakorlása során, a lakás tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges bérlő oldalán felmerült
ellenszolgáltatások összegzése során látszólagosan hátrányos helyzet merül fel a cserével bérleti jogot
szerzők és a határozatlan idejű bérleti jogot más jogcímen (nem ellenérték fejében) megszerző, arra
jogosulttá váló bérlők között, azonban ez a hátrány a tulajdonjog megszerzése, a nemzeti vagyon
elidegenítése értékelése körében csak látszólagos.
A cserével bérleti jogot szerző bérlő a bérleti jogért, mint önálló vagyoni értékkel bíró jogért adott
ellenértékként cserébe egy másik, vagyoni értékkel bíró jogot, tulajdonjogot. Ez a Lakástörvény által
szabályozott, speciális cserelehetőség a korábbi és az új bérlő közötti polgári jogi viszonyt és
„értékazonosságot'' rendezte, és az új bérlő minden esetben annak tudatában kötötte meg a
csereügyletet, hogy a bérleti jog alapján a lakás megvásárlására nincs és nem is lesz sem vásárlási, sem
vételi lehetősége.
Különös hátrány felmerülése azon bérlői kör esetében merülhet fel, akiknek a határozatlan idejű bérleti
joguk 1995. november 30. napján fennállt, az elmúlt években azonban a vagyoni értékű bérleti jogukat
tulajdonjogra cserélték. A „piac" és a bírói gyakorlat is, nem bizonyított és alátámasztott módon valóban
50% körüli értékben árazta be a tulajdonjoghoz képest a lakásra vonatkozó bérleti jogot. így azok a
több, mint 25 évvel ezelőtt határozatlan idejű bérleti jogot szerző bérlők, akik az elmúlt években csere
útján tulajdonjoghoz jutottak, a vételi jog mostani szabályozásával a korábbi bérlakás értékéhez
viszonyítva 35-40%-os mértékű vagyoni hátrányt szenvedtek el, mint azok, akik élnek a kedvezményes
vételi jogukkal.
Hiszen feltehetően, ha tudomásuk lett volna egy későbbi 10-15%-os vételáron történő megvásárlási
lehetőségről, észszerűen nem hozták volna meg a cserére vonatkozó döntésüket.

3.

A Lakástörvény 2021. november 17-én hatályos 62. §-a, amelyet a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3. §-a iktatott
be, és az Alkotmánybíróság 57/1994. (XI. 17.) AB határozata alapján 1995. január 1. napja óta
szabályozta az önkormányzatok azon bevételeinek a nyilvántartását és felhasználását, amelyhez az
önkormányzat azon lakóépület és lakás értékesítéséből jutott hozzá, amely korábban állami
tulajdonban állt.

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról
szóló 2021. évi CXXIII. törvény 5. §-a Lakástörvényt kiegészítette a 62/A. §-sal, amely az Indítványozó
álláspontja szerint alkotmányos cél és indok nélkül, a 62. § rendelkezéseihez viszonyítva önkényesen
tovább korlátozza az Indítványozó Alaptörvényben foglalt és a Lakástörvény 62. §-ban is eleve
korlátozott gazdálkodási jogkörét.

Lakástörvény
62. § (1) Az önkormányzat, az állam
tulajdonából az önkormányzat tulajdonába
került lakóépületeinek (a bennük lévő
lakások) elidegenítéséből származó, 1994.
március 31. napját követően befolyó — az (5)
bekezdés szerint csökkentett — teljes
bevételét, a fővárosi kerületi önkormányzat
pedig annak ötven százalékát a számláját
vezető pénzintézetnél elkülönített számlán
köteles elhelyezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott
kötelezettség
az
állami
tulajdonú
lakóépületek (a bennük lévő lakások)
elidegenítéséből származó önkormányzatot
megillető bevételekre is vonatkozik, tekintet
nélkül arra, hogy az elidegenítésről a
megszűnt
tanácsi
szerv
vagy
az
önkormányzat döntött-e.
(3) Az önkormányzat az (1) és (2)
bekezdésben említett bevételeit lakáscélokra
és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális
beruházásokra, különösen:
a) új lakás építésére, új vagy használt lakás
megvásárlására,
b) lakóépület teljes vagy részletes felújítására,
korszerűsítésére,
c) városrehabilitációra,

Lakástörvény
62/A. § (1) Az önkormányzat a 45. § szerinti
vételi jogok gyakorlásából származó - a 62. §
(5) bekezdése szerint csökkentett - teljes
bevételét a számláját vezető pénzintézetnél
elkülönített számlán köteles elhelyezni.

(2) A teljes bevétel elsősorban lakóépület
homlokzatának
teljes
vagy
részleges
felújítására, korszerűsítésére vagy ahhoz való
hozzájárulásra használható fel.

(3) A teljes bevétel a (2) bekezdésben
foglaltakon túl csak
a)
lakóépület
szerkezetének,
műszaki
berendezéseinek teljes vagy részleges
felújítására, korszerűsítésére vagy ahhoz való
pénzbeli hozzájárulásra,
b)
jelenleg
használaton
kívül
álló
önkormányzati lakás bérbeadás céljából
történő felújítására,
nem
lakás
célú

d) az EU-források felhasználásához szükséges
önrész biztosítására,
e) önkormányzati helyi támogatás nyújtására,
f)
lakóövezetbe
sorolt
építési
telek
kialakítására, közművesítésére,
g) a lakáscélú állami támogatásokról szóló
külön jogszabály szerinti pályázati önrész
finanszírozására, ideértve a társasházi
tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől
átvállalt önrészt is,
h) a 34. § (3) bekezdésében említett
önkormányzati lakbértámogatás nyújtására,
továbbá
i) az állampolgár tulajdonában álló lakásra ideértve az államosított lakást is - 1953.
április 1. napja előtt bármilyen jogcímen,
illetőleg azt követően a lakásügyi hatóság
kiutaló
határozata
alapján
létrejött
lakásbérlet (a továbbiakban: kényszerbérlet)
felszámolására
használhatja fel. A felhasználás részletes
szabályait önkormányzati rendeletben kell
meghatározni.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
kötelezettség nem vonatkozik azokra az
önkormányzatokra, amelyek e törvény
alapján rendeletalkotásra nem kötelesek.
(5) A lakás és helyiség elidegenítéséből
származó bevételből az önkormányzat
levonhatja
a)
az
épület
elidegenítésre
való
előkészítésével;
b) a földrészlet megosztásával;
c) a társasházzá való átalakítással;
d) a forgalmi érték megállapításával;
e) az elidegenítés lebonyolításával
kapcsolatban
ténylegesen
felmerülő
költségeket. Az önkormányzat továbbá
levonja az 1991. évi XXXIII. törvény 43. §-a
alapján a szolgálati lakással, illetve a
bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet
megillető vételárrészt.

önkormányzati helyiség lakássá történő
átalakítására,
c) a lakáscélú állami támogatásokról szóló
jogszabály
szerinti
pályázati
önrész
finanszírozására, ideértve a társasházi
tulajdonosoktól és a lakásszövetkezetektől
átvállalt önrészt is
használható fel.

Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja az Indítványozó számára, hogy költségvetését
meghatározza, annak alapján önállóan gazdálkodjon.

Egyes önkormányzati bevétek felhasználására közfeladat ellátásával összefüggésben vagy a bevétel
jellegére vonatkozóan törvény állapíthat meg korlátozásokat.

Maga az Alkotmánybíróság is

megállapította, hogy „Az állampolgárok megfelelő lakhatási lehetősége érdekében erőteljesebben
korlátozhatja a törvényhozás az önkormányzat tulajdonosi szabadságát, mint más vagyontárgyak
esetében."
Ilyen szabály a Lakástörvény 62. §-a is, amely az államtól kapott lakáscélú ingatlanvagyon
értékesítéséből származó bevételekre vonatkozóan korlátozza az Indítványozó mint a tulajdonosi
bevétel felett rendelkezni jogosult gazdálkodási jogkörét.

A Lakástörvény 62. §-át az Alkotmánybíróság az 57/1994. (XI. 17.) AB határozatában is vizsgálta, arra
vonatkozóan a hatályba lépés időpontjára vonatkozóan tett rendelkezést, a szabályozás tartalmát
alkotmányosnak találta, különös tekintettel annak történelmi beágyazottságára. Az Alkotmánybíróság
a 64/1993. (XII. 22.) AB határozatában megállapította, hogy „a törvényhozó jogosult tehát a lakások
elidegenítését szabályozni; az önkormányzat a Vátv.2 alapján átszállt lakásokon eleve a rendelkezésijog
eme korlátozásával szerzett tulajdont."

A Lakástörvény 62. §-a az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a
bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó, 1994. március 31. napját követően befolyó
bevételekre vonatkozóan az Indítványozó rendelkezési jogát korlátozta.

A korlátozás egyik eleme, hogy a fővárosi kerületi önkormányzat ezen bevételeinek ötven százalékát a
számláját vezető pénzintézetnél elkülönített számlán köteles elhelyezni. További korlátozás, hogy az így
elkülönített bevétel felhasználására a Lakástörvény 62. §-a kilenc különböző felhasználási módot tesz
lehetővé, továbbá

meghatározza azokat a ténylegesen felmerült költségeket, amelyeket az

önkormányzat az elidegenítésből származó bevételből levonhat.

A Lakástörvény 2021. november 18-án hatályba lépett, 62/A. §-a a vételi jog gyakorlásából származó
bevételeket a a 62. §-hoz képest lényegesen és súlyosan korlátozottabb módon engedi felhasználni,
Indítványozó álláspontja szerint megfelelően indokolt alkotmányos cél és indok nélkül, ezáltal sérti az
Indítványozónak az Alaptörvény 32. cikk f) pontjában biztosított, önálló gazdálkodási jogkörét.

2 Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII.
törvény.

A 62/A. § a 62. §-ban meghatározott ötven százalékos elkülönítési kötelezettséghez képest a teljes
bevétel elkülönített kezelését írja elő, amely a gazdálkodási önállóságot megszorító lényeges
jogkorlátozás.
Ráadásul ezen bevételi körre vonatkozóan úgy rendelkezik, hogy az elsősorban lakóépület
homlokzatának teljes vagy részleges felújítására, korszerűsítésére vagy ahhoz való hozzájárulásra
használható fel. Ezen felhasználási módhoz képest másodlagosan teszi lehetővé a törvény, hogy három
igen szűk tárgykörben rendelkezzen az Indítványozó a bevétele felhasználási módját illetően.

Az Indítványozónak a bevételekből levonható, ténylegesen felmerült költségeire vonatkozóan a 62/A. §
a 62. § (5) bekezdésének a szabályait alkalmazza, a bevételekkel szemben levonható költségek köre
tehát mind a két törvényi rendelkezés esetében azonos. Ugyanis a Lakástörvény 62/A. §-a szabályozási
körébe ugyanúgy az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek az
elidegenítéséből származó bevételek tartoznak, mint a 62. § esetében.
Önkényes az a törvényi rendelkezés, amely homogén csoportnak minősíthető volt állami tulajdonú
ingatlanok értékesítéséből származó bevételek egy körének a felhasználását alkotmányos indok és cél
nélkül megszorítóan határozza meg.
A Lakástörvény 62. § és 62/A. § szabályozási körébe tartozó épületek és lakások köre teljes mértékben
megegyezik, azok homogén csoportot alkotnak, olyan ingatlanok, amelyek az állam tulajdonából
kerültek az Indítványozó tulajdonába, és funkciójukat tekintve bérlakásként kerülnek hasznosításra.

A kétféle bevétel között való különbségtétel egyetlen indoka az, hogy a lakás vagy épület értékesítésére
az Indítványozó saját, szuverén döntése alapján kerül sor, vagy arra vonatkozóan a lakás bérlője él a
törvényben most biztosított vételi jogával. Ez az eltérés semmilyen formában nem indokolja, hogy az
ingatlanok értékesítéséből származó bevételek felhasználása körében a törvény ilyen diszkriminatív, a
gazdálkodási önállóságot alkotmányos indok és cél nélkül korlátozó különbséget állítson fel.

Az Alaptörvény 32. cikkében meghatározott, az Indítványozói működés alapjait érintő garanciális
szabályok korlátozása csak megfelelően indokolt alkotmányos célból, szükséges és arányos módon
lehetséges.

Az Ltmód. 5. §-ához fűzött indokolás a 62/A. § szabályozási indokaként mindösszesen a következőket
állapítja meg:
„Garanciális szabályként kerül rögzítésre, hogy a vételi jog gyakorlása folytán a lakóingatlanok
elidegenítéséből befolyó összeg az önkormányzatok által a jövőben kizárólag saját tulajdonú
lakóingatlanok, illetve bérlakások felújítására, továbbá lakáscélú állami támogatáshoz pályázati önrész
finanszírozására kerülhet felhasználásra."

Az Indítványozó álláspontja szerint ez a törvényi indokolás nem indokolja a korlátozás szükségességét
és arányosságát, továbbá nem valós, ugyanis az állami tulajdonból önkormányzati tulajdonba került
lakóépületek és lakások értékesítéséből származó bevételekre vonatkozóan a Lakástörvény a 62/A. §
hatályba lépését megelőzően és jelenleg is tartalmaz garanciális szabályokat, amely azt biztosítja, hogy
ezen kötelezettségekkel terhelt vagyonelemek értékesítése esetén az Indítványozó csak korlátozottan
élhessen a gazdálkodási szabadságával.

Budapest, 2021. december „

"

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseletében:

Váradiné Naszály! Márta
polgármester

247/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat melléklete

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. ÉVI MUNKATERVE

(A képviselő-testület a rendes üléseit két ülésszakban: február 1 -jétől június 15-ig, valamint
szeptember 1-jétől december 20-ig, csütörtöki napon tartja az SZMSZ 16. § (2) és 17. § (4) bekezdése
alapján.)

2022. február
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 25.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
Az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Az önkormányzati rendelet szerinti védőoltások biztosításához a 2022. évi oltásokra vonatkozó
szerződés megkötése
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
A polgármesteri és főállású alpolgármester illetménye és költségtérítése
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel megállapodás megkötése
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pályázat meghirdetése az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő civil
szervezetek 2022. évi támogatására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Pályázat meghirdetése az I. kerületben működő, illetve tevékenységükkel a kerülethez kötődő
egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 2022. évi támogatására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
2022. évi épület felújítási pályázat kiírása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
2022. évi energiahatékonysági pályázat kiírása
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2022. évi zöldfal létesítési pályázat kiírása

Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2022. évi kertszépítés pályázat kiírása
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2022. március
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló
18/2020. (X. 7.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2022. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
A Budavári Kapu Kft. 2022. évi üzleti ten/ének jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
A Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Az I. Kerületi Házgondnoksági Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat életjáradéki programjának megalkotása
Malvin-ház Családi Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Csiribiri Családi Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Csillagvirág Családi Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
A Budavári Szent György díj adományozása
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi Bizottság
A Budavári Szent Flórián díj adományozása
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi Bizottság

2022. április

A fakivágás helyi szabályairól szóló 18/2014. (XII. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Beszámoló az Budapesti Rendőr-főkapitányság I.
tevékenységéről
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi Bizottság

kerületi

Rendőrkapitánysága

2021.

évi

Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség
2021. évi tevékenységéről
Előzetesen tárgyalja: Idegenforgalmi Bizottság
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület I. kerületben végzett 2021. évi tevékenységéről szóló
szakmai beszámoló megtárgyalása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
A Budavár Díszpolgára cím adományozása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Beszámoló a közalapítványok 2021. évi tevékenységéről
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság

2022. május
A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
A 2021. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentések elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
A szociális és gyermekjóléti pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
szóló 6/2015. (11.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
A Budavári Kapu Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
A Budavári Játszótér Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság

Az I. kér. Házgondnoksági Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadása

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
A Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági ésjogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
A Budavári Virág Benedek díj adományozása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2022. június
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
Karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvények, fejlesztések előkészítéséről szóló döntések
meghozatala
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági ésjogi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022-2027. évi környezetvédelmi programjának
elfogadása
Előzetesen tárgyalja: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2021. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ 2021. évi
tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont 2021. évi tevékenységéről, működéséről szóló beszámoló
megtárgyalása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

A Budavárért Emlékérem adományozása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

A Budavári Szent Borbála Díj adományozása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Budavári a Semmelweis Ignác díj adományozására
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
A Tóth Árpád Műfordítói Díj adományozása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2022. szeptember
Beszámoló a Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről
Brunszvik Teréz Budavári Óvodák 2021/2022-es nevelési év tevékenységéről, működéséről szóló
beszámoló megtárgyalása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje 2021. évi tevékenységéről,
működéséről szóló beszámoló megtárgyalása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi fordulójához történő
csatlakozás
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

2022. október
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
Az I. kerület közterületein a járművel várakozás díjának és a várakozási hozzájárulás kiadásának
szabályozásáról szóló a 23/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet módosítása
Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági ésjogi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági ésjogi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
Közmeghallgatás

2022. november
A helyi adókról és az önkormányzati adóeljárásokról szóló 23/2015. (XI. 19.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előzetesen tárgyalja:
Gazdasági és Jogi Bizottság
Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2021. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 4/2017 (11.23) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Jogi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2022. december
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosítása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előzetesen tárgyalja: minden bizottság
A 2023. évi belső ellenőrzési tervek jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi- és Ellenőrzési Bizottság
A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági ésjogi Bizottság
Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Tulajdonosi Bizottság
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési
felülvizsgálata
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

koncepciójának

A Halászbástya felső kilátóterasz 2023. évi nyitvatartási idő, belépőjegyárak és kedvezmények
megállapítása
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági ésjogi Bizottság
Idegenforgalmi Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
A Környezetvédelmi Alap felhasználása
Előzetesen tárgyalja: Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
A 2023. évi nyári és a téli igazgatási szünet elrendelése a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatalban
Előzetesen tárgyalja: Gazdasági ésjogi Bizottság
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1. melléklet
Elemzések, általános felmérések a 2022. évi
belső ellenőrzési terv elkészítéséhez

1. melléklet
Elemzések, általános felmérések
a 2022. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez

A 2022. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez - mint fontos alapinformációk

a következő

elemzések, általános felmérések kerültek áttekintésre.
I.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat Hivatalánál (továbbiakban Hivatal)
végrehajtott belső ellenőrzéseket és azok tapasztalatait a Jegyző és a belső ellenőrzési vezető
megtárgyalták.
*

Az egyes szervezeti egység vezetők ismertették az elmúlt időszakban lefolytatott külső
ellenőrzéseket, melyek befolyásolják a következő évi tervezést. (MÁK ellenőrzés van
folyamatban.)

•

A belső ellenőrzések megállapításai alapján kiemelt figyelmet kell fordítani a következő
területek ellenőrzésére:
o

Éves beszámoló, leltár ellenőrzését kiemelt ellenőrzésnek tekintjük,

o

A korábbi ellenőrzések során feltárt hiányosságok utóellenőrzését kiemelt
ellenőrzésnek tekintjük.

o

Az Hivatal gazdálkodásával kapcsolatban a belső kontrollrendszer kiépítését
kiemelt ellenőrzésnek tekintjük, melybe bele tartozik a

belső kontroll

működtetésének ellenőrzése is.
II.
Kockázatelemzés a 2022. évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez
A belső ellenőrzés a következő évi belső ellenőrzési terv elkészítéséhez - a költségvetési szervek
belsőellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján - kockázatelemzést végzett
azért, hogy a kockázatelemzés alapján felállított prioritások a terv összeállításakor
figyelembevételre kerülhessenek,

A kockázatelemzés során sor került
•

a folyamatok megértésére.

•

a kockázatok azonosítására,

•

a kockázatelemzés eredményének megállapítására.

Folyamatok megértése a kockázatelemzéshez
1. A Jegyző és a belső ellenőrzési vezető az alábbiak szerint tekintette át a
kockázatelemzést:
•

főfolyamatok és az azon belüli folyamatok meghatározása,

•

folyamatok céljának meghatározása,

•

a folyamatok jellemzése,

•

a folyamatok mutatókkal történő vizsgálata.

A folyamatgazdákkal történő megbeszélés során meghatároztuk az egyes főfolyamatokat,
melyek a tevékenységéhez, sajátos működési előírásaihoz igazodóan kerültek meghatározásra.
A főfolyamatok, valamint a főfolyamatokon belül azonosított, jól elhatárolható folyamatok a
következők:
Az éves költségvetési tervezés
•

Feladatok áttekintése

•

Hivatal tevékenységének áttekintése

•

Saját bevételek tervezése

•

Állami támogatás egyéb bevételi források

•

Kiadások tervezése

Az erőforrások beszerzése
•

Szakmai feladatok ellátásához szükséges humán erőforrások biztositása.

•

Humán erőforrás alkalmazásának pénzügyi bonyolítása.

•

Szakmai folyamatokhoz szükséges erőforrások biztositása.

•

Pénzügyi folyamatok bonyolítása, szervezése.

•

Előirányzat-felhasználási ütemterv figyelemmel kisérése, a likviditás folyamatos
ellenőrzése.

Erőforrások működtetése
•

Szakmai célkitűzések megvalósítása érdekében erőforrások működtetése.

•

Erőforrások működtetése érdekében a költségvetési előirányzatok biztosítása.

Minőségbiztosítás
•

Szakmai célkitűzésekhez kapcsolódó minőségi kritériumok betartása

•

Pénzügyi háttér rendszerének kidolgozása és működtetése.

Az operatív gazdálkodás folyamatait a következőkre vetítettük:
•

Munkaerő gazdálkodás

•

Tervezés

•

Projektkezelés

»

Adatkezelés, adatvédelem

•

Előirányzat felhasználás, nyilvántartás

•

Fenntartás

•

Üzemeltetés

•

Készpénzkezelés

•

Könyvvezetés, beszámolás, számvitel, finanszírozás

•

Külső szervezetekkel történő együttműködés

«

Irányítás, ellenőrzés (monitoring)

•

Iratkezelés, irattározás

Az elemzés során meghatároztuk a folyamatok célját és tárgyát. A kockázatelemzés során a
folyamatgazdák

a jogszabályoknak,

illetve

a

belső

szabályoknak való

megfelelést

hangsúlyozták, mint a folyamatban rejlő jelentős kockázatot. Az adott folyamatcél elérése
szempontjából fontos tényezőket azonosítottuk, és általánosan a belső szabályozottság
áttekintését, aktualizálását, illetve egyes területeken pótlását határoztuk meg.
2. A folyamatok általános jellemzését elvégeztük, megbeszéltük. A folyamatok áttekintése
és jellemzése - az egyes részfolyamatokra is - megtörtént:
•

azok időtartama vonatkozásában (kezdete, vége)

•

az inputjai és outputjai tekintetében

•

a folyamatokkal kapcsolatos változások területén

3. A kulcsfontosságú teljesítménymutatókat meghatároztuk.
A meghatározott folyamatokat a folyamatok kockázata fejezet tartalmazza úgy, hogy
felsorolja a főfolyamatokat, majd az adott főfolyamatok alatt sorszámozva rögzíti az egyes
folyamatokat is.
Kockázatok azonosítása a kockázatelemzés során
A 2022. évi belső ellenőrzés tervezési feladatok előkészítéséhez és alátámasztásához
azonosításra kerültek a kockázatok. Hivatali szinten meghatározásra kerültek a Hivatal
főfolyamataihoz, azon belül az egyes folyamatokhoz kapcsolódó
•

kockázatok okai.

•

kockázatok valószínűségei,

•

kockázatok hatásai.

Az egyes folyamatok célkitűzéseinek megvalósítását akadályozó tényezők a szóbeli
megbeszélés során meghatározásra, majd kockázatként azonosításra kerültek azokkal a
körülményekkel, tevékenységekkel, helyzetekkel együtt, melyek hibát, gyengeséget jelentenek a
folyamat során.
Az eleve nagy kockázatot hordozó folyamatok már a folyamatok meghatározásakor
azonosításra, s így a kockázatelemzésben külön folyamatként, illetve folyamatrészként
feltüntetésre kerültek. A főbb ellenőrzési pontok azonosítása is megtörtént, az egyedi
kockázatok elemzési feladatai ellátásra kerültek.
A feladatellátás konkrét módja a következő volt:
•

minden egyes kockázathoz hozzárendelésre került a kockázat hatásának (azaz a
folyamat célja elérésére gyakorolt hatásának) nagysága, figyelembe véve azt, hogy a
hatás „alacsony”, „közepes", illetve „magas” kategóriába tartozhat.
o

„alacsony” a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának
elérésére minimális hatással van, vagy nincs is hatással,

o

„közepes* a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának
elérésére hatást gyakorol ugyan, de a hatás nem jelentős,

o

„magas” a kockázat hatása a folyamatra akkor, ha a folyamat céljának elérésére
jelentős hatást gyakorol.

•

a kockázatokhoz meghatározásra került az adott kockázatként azonosított esemény,
körülmény

bekövetkezésének valószínűsége

is.

A

kockázat

bekövetkezésének

valószínűsége három kategóriába sorolható:
o „alacsony"

kategóriába

kell

sorolni

azokat

a

kockázatokat,

melyek

a

kockázatokat,

melyek

bekövetkezésének valószínűsége nagyon csekély,
o

„közepes"

kategóriába

kell

sorolni

azokat

bekövetkezésének valószínűsége átlagos,
o

„magas" kategóriába kell sorolni a kockázatok közül azokat, melyek nagy
valószínűséggel, illetve biztosan be fognak következni.

•

a kockázatok hatás és valószínűség értékelését követően megtörtént a kockázatok
elemzése,

A kockázatok élemzésekor a hatás és a valószínűség során megadott kategóriák egységes
értelmezésére került sor, így meghatározásra került a kockázat jelentősége,

a

jelentőség

eldöntésére ismét az „alacsony", a „magas”, valamit a „közepes" kategóriák kerültek
alkalmazásra a következők szerint:

»

.alacsony' a kockázat jelentősége akkor, ha a hatás és a valószínűség együttes
értékelése alapján a jelentősége alacsony (pl.: alacsony a hatás és a valószínűség;
alacsony a hatás, és közepes a valószínűség, de a valószínűség együttes elemzése
alapján a kockázat jelentősége mégis inkább az alacsony besorolást indokolja stb.);

•

.közepes' a

kockázat jelenősége akkor,

ha

adott kockázat hatásaként és

valószínűségeként megadott kategóriák összesítése alapján a közepes kategória adódik
(pl.: a hatás alacsony, de a valószínűség magas; illetve fordítva);
•

.magas' kockázatként kell besorolni a kockázatot akkor, ha a kockázat hatását és
valószínűségét nézve magas kockázatot jelez (pl.: magas a hatás és a valószínűség is).

A feladatok ellátását, az egyes folyamatokhoz azonosított kockázatokat, annak hatását,
valószínűségét és ezek együttes elemzését .A folyamatok kockázata és ellenőrzése' című
táblázat mutatja.
Kockázatelemzés eredménye
A kockázatelemzés eredményét a .Kockázatelemzés összesítése" határozza meg. A
dokumentumok alapján a kockázatelemzés eredménye az alábbiak szerint foglalható össze:

•

Az „Éves költségvetési tervezés" főfolyamat az egyes folyamatok kockázatainak
értékelésénél

összességében

magas

kockázatot

mutat,

melynek

alapja

a

feladatbővülésből eredő többletbevételek és a működéshez szükséges létszám
folyamatos növekedése.
•

Az „Erőforrások beszerzése" főfolyamat kockázatossága összességében közepesnek
minősíthető, melyet a belső kontrollrendszer ellenőrzése és a belső kontrollrendszer
ellenőrzésével is fejlesztünk.

•

Az „Erőforrások működtetése" főfolyamat közepes kockázatú folyamatokat jelent.

A dokumentáltság területén meghatározható alacsony kockázat az alábbi tényezőkből ered:
•

a szakmai folyamatok írásbelisége (dokumentáltsága) összességében alacsony
jelentőségű, mert a korábbi ellenőrzések során a vizsgálatok nem tártak fel
hiányosságot, másrészt a jogszabályok pontosan meghatározzák nemzetközi szinten is
az írásbeliséget,

•

a gazdálkodással kapcsolatos szabályozások közepes kockázatot jelentenek a korábbi
évben megállapított késedelmes szabályzati aktualizálások miatt,

•

általában a Hivatal működésével kapcsolatos feladatok ellátása folyamat a
kockázatosság szempontjából magas kockázatot jelent a Hivatal feladatbővitése és a
növekvő létszám miatt, mivel létszámnövekedés a feladatnövekedést arányában nem

tudja követni a szükséges mértékben, ennek azonban a dokumentáltságra kockázatát
jelentős mértékben nem növeli.

2. melléklet
Kiemelt folyamatok kockázatának
meghatározása

Szervezet hibájából a
tervezettmunkába
Bekövetkezési
állástól való eltérés
valószínűségek
(késés)
4 Köztes érték: pl. háromévente kétszer
3 K&ésente egyszer
2 Köztes érték: pl.háromévente egyszer

1 Százéyente, őtvenévente, húszévents, tízévente, ötévente egyszer
Sórszá I
m
Klikk

1.0.0.

1

,

.

.

1-20%

1-15 nap

Valószínűség

Hatás

Eredmény

.

Munkaerő-gazdalkod ás fkanacitAs. képzés, motivációi
Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

a belső szabályzatok az elemzési időszakban változhatnak
a szabályzat minősége nem lesz megfelelő
szakképesítési elvárásokat egyáltalán nem vagy rosszul határozzák
meg
váratlan évközi intézkedések fordulhatnak elő

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kockázatok

1.2.1.
1.2.2.

a kapacitástervezéshez szükséges adatokat nem időben bocsájtják
rendelkezésre
a partnerek adatszolgáltatása esetleg hiányos lesz

151

isi
isi

ISI

131

121

a partnerekkel folytatott kommunikáció esetleg nem megfelelő

1.3.0.
1.4.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

a feladat elvégzéséhez szükséges kapacitás esetleg nem áll
rendelkezésre
a munkatársak felkészültsége hiányos lehet
a munkatársak feladatköre nem jól meghatározott
a munkatársak közötti kommunikáció nem lesz megfelelő
összeférhetetlenség miatt problémák adódhatnak

1.5.0.
1.6.0.

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényesítését veszélyeztető kockázatok
Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

60 nap fetett
46-60 nap
31-45 nap
16-30 nap

.

Kockázati tényező megnevezése

1.1.0.

1.2.3.

81-99%
61-80%
41-60%
21-40%

5
6
6
6
6

6
6
6
6

S

30
36
36
36
48

5

5

25

1.6.2.

esetleg nem áll rendelkezésre az igényeit forrás
a feladatok, erőforrások, kapacitások változását esetleg nem jól
veszik figyelembe

6

5

30

1.6.3.
1.6.4.

speciális szaktudásra vonatkozó igényt nem sikerül kielégíteni
nem a legalkalmasabb jelöltet veszik fel

5
2

5
2

25.
4

Kritikus
kockázati
tényező

1.7.0.
1.8.0.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok
Pénzügyi kockázatok
az évközi intézkedések hatását esetleg nem megfelelően képezik le
a következő évre
túlságosan sok túlórapénzt kell kifizetni
a szervezet számára haszontalan képzésekre költhető a
rendelkezésre álló keretet
a felvételre kerülő munkatársat valamilyen okból túlfizetik

1.9.0.

Infoimatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.
1.9.2.

az informatikai alkalmazás hiányos lehet
a számítások nem visszakereshetők vagy alátámaszthatóak
a munkaerő nyilvántartás során az adatok
sérülhetnek/módosulhatnak

1.9.3.

2

5
3
3
3
5
5

Skála, értőt Gyakorisági értétek (múltbeli előfordulások^^
5 Évente egyszer
4 Köztes érték: pl.hárornévente kétszer
3 KéNafénie egyszer
2 Köztes érték: pl.hárornévente egyszer
1 Százévente, őtvenévente, húszéventey tízévente, ötévente egyszer

Bekövetkezési
valószínűségek

Tervezett
elkészítési
időtartam
túllépése

81-99%
61-80%
41-60%
21-40%

13 nap felett
10-12 nap
7-9 nap
4-6 nap

1-20%

0-3 nap

Sorszám"]'

>

Klikk

Kockázati tényező megnevezése

1

Tentsaés

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.2.
1.1.3.

a tervezési időszakra vonatkozóan esetleg nem fognak
rendelkezésre állni a jogszabályok
a váratlan évközi intézkedések, szabályváltozások előre nem
tervezhető hatásokkal járhatnak
a tervezésre vonatkozó szabályok gyakran változnak.

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kockázatok

1.2.1.
1.2.2.

a szükséges adatok esetleg nem megfelelő időben és
mennyiségben állnak rendelkezésre
a partnerekkel folytatott kommunikáció nem megfelelő

1.3.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

1.3.1.

Információáramlás akadozik

1.4.0.

Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

a szükséges mennyiségi és minőségi kapacitás nem fog
rendelkezésre állni
a folyamatban résztvevő munkatársak feladatköre nem kerül
pontosan meghatározásra
a munkatársak közötti kommunikáció nem lesz megfelelő
összeférhetetlenség miatt sérül a tervezés megbízhatósága

1.5.0.

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1.

Korábbi évek tapasztalatait nem veszik figyelembe

1.6.0.

Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

Nem áll rendelkezésre az igényelt forrás

1.4.1.

1.7.0.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekből rejlő kockázatok

1.7.1.

A tervezés vezetői ellenőrzése nem történik meg

1.8.0.

Pénzügyi kockázatok

1.8.1.
1.8.2.

Hatás

Kritikus
kockázati
tényező

Eredmény

'

ULiL

1.1.1.

Valószínűség

az árváltozások hatásait esetleg nem jól mérik fel a tervezés során
a kiadások szerkezetére gyakorolt hatásokat nem jól mérik fel az
egyes intézkedésbe kapcsán
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91

4

12l
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2

2

2

4

3

3
3
3

3
3
4

111

3

5
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5

5

25;

2

4

3

3

2

4

101

9I9I

8

1.8.3.
1.8.4.
1.9.0.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.

az évközi intézkedések hatását nem fogják jól leképezni a következő
évre
rossz likviditástervezés

2
2

Infoimatikai rendszerekben rejlő kockázatok
a szükséges időpontban az informatikai alkalmazás nem lesz
megfelelő
a számítások nem lesznek visszakereshetők vagy alátámaszthatók
a folyamat során használt informatikai rendszerek nem
kompatibilisék

3
3
5

Skála érték

Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)
5 Évente legá'íbb egyszer
4 Köztes érték: pl.hárornévente kétser
3 Kétévente egyszer
2 Köztes érték: pLháromévente egyszer

.

i Százévente, őtvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer

Hibás, illetve a szabálytól
eltérő esetszám a
folyamat végrehajtása
közben Célérték; 2
ettől való
Bekövetkezési ezrelék
valószínűségek
eltérés %-ban
81-99%
61-80%
41-60%
21-40%

81 telett
61-801

1-20%

0-20

41-60
21-40

Sorszám
Kockázati tényező megnevezése

Valószínűség

Hatás

Kritikus
kockázati
tényező

Eredmény

Iflikk
MLO..

Proiekt kezelés oénzücivi folyamat

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.

A folyamat végrehajtásával kapcsolatos jogszabályok gyakran
változhatnak

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kockázatok

1.2.1.
1.3.0.

Együttműködési nehézségek léphetnek fel

1.3.1.

A szervezetek jogállása megváltozhat

1.4.0.

Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.
1.4.2.

Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás
A feladat ellátásához szükséges végzettség hiányzik

1.5.0.

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1.

Pályáztatás lebonyolítása nem megfelelő

1.6.0.

Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

Nem áll rendelkezésre a projektek megvalósításához elegendő forrás

1.7.0.

Irányítási ás ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.

Nincs a tevékenység irányítására, ellenőrzésére kijelölt felelős
személy

1.8.0.

Pénzügyi kockázatuk

1.8.1.
1.8.2.

Infláció, árfolyamváltozás lehetősége
Téves, illetve teljesítés nélküli kifizetések előfordulása

1.9.0.

Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.

Támogató informab'kai rendszer gyakori változása vagy nem
megfelelő volta

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

3

3

9
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Skála élték
5
4
3
2

Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások)
Évente egyszer
Köztes érték: phhánomévente kétszer
Kétévente egyszer
Köztes értélé pi. háromévente egyszer

Az adatok határidőben
történő rendelkezésre
állásától való eltérés
Bekövetkezési valószínűségek
napbán

1 Százévente, őtvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer

81-99%
61-80%
41-60%
21-40%

3121-30
11-20
6-10

1-20%

1-S

Sorszám
Kockázati tényező megnevezése

Valószínűség

Hatás

Kritikus
kockázati
tényező

Eredmény

Klikk
1.0.0.

Adatkezelés és adatvédelem, adatszoloáltatás ím

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1,1.

Jogszabályi változások nem kerülnek átvezetésre a belső
szabályozásban

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kockázatok

1.2.1.

Az adatszolgáltatás nem megfelelő színvonalú, illetve túl lassú

1.3.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

1.3.1.

Az adatszolgáltatási igény változását nem képesek időben kezelni

1.4.0.

Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.
1.4.2.

A feladat ellátásához szükséges ismereteket nem megfelelő
színvonalon sajátítják el az érintettek
A munkatársak a szabályokat nem tartják be

1.5.0.
1.6.0.

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényesítését veszélyeztető kockázatok
Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok
Nem áll rendelkezésre a szükséges forrás az adatvédelem

1.6.1.

biztosítására

1.7.0.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.

Nincs a tevékenység irányítására, ellenőrzésére kijelölt felelős
személy; az ellenőrzés gyakorisága nem megfelelő

1.8.0.
1.9.0.

Pénzügyi kockázatok
Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.

Az informatikai rendszer leállásából adódban adatvesztés
következhet be

12l

4
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Skála érték
5
4
3
2

Gyakorisági értékek (múltbeli előfordulások.'
Évente egyszer
Köztes érték: pl. háromévente kétszer
Kétévente egyszer
Köztes érték: pl.héramévente egyszer

Az előirányzat felhasználás
eltérése a módosított
előirányzattól a kiadási
Bekövetkezési valószínűségek
főösszeg %- ában

1 Százévente, őtvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer

81*99%
61-80%
41-60%
21-40%

> 1,0
0,51- W
0,21- 0,5
0,1- 0, 2

1-20%

<0,1

Sorszám

Klikk

1.0.0.

|

kockázati tényező megnevezése

Valószínűség

Hatás

Kritikus
kockázati
tényező

Eredmény

Eloiránvzatfelhasználása. módosítása

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.

A szabályváltozások nem állnak időben rendelkezésre

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kockázatok

1.3.0.
1.4.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.

Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás

1.5.0.

Hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1.

Nem az ereded előirányzatoknak megfelelő a felhasználás

3

3

9I

1.5.2.

Az előirányzat módosítások év közben nem kerülnek átvezetésre

3

4

U|

4

5

20

2

4

1.6.0.

Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

Forráshiány áll fenn
Az évközi feladatváltozásokból eredő forrásigény változást nem
veszik figyelembe

1.6.2.

1.7.0.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.

Az előirányzat felhasználást év közben nem követik nyomon,
hiányos a vezetői tájékoztatás

1.8.0.

Pénzügyi kockázatok

1.8.1.

Az évközi intézkedések hatását nem jól mérik fel, nincs pénzügyi
fedezet

201
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3

ul

1.9.0.

Informatikai rendszerekben rejl6 kockázatok

1.9.1.

A támogató informatikai rendszer gyakran változik

4

5

Skála érték
5
4
3
2

Gyakorisági értékek (múTtbell előfordulások)
Évente egyszer
Köztes értik: pl.hárornévente kétszer
Kétévente egyszer
.
Köztes érték: pí.háromévente egyszer

A fenntartásra fordított
kiadások eltérése a
módosított előirányzattól
%-ban
Bekövetkezési valószínűségek

1 Százévente, ölyenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer

81-99%
61-80%
41-60%
21-40%

>1,0
0,51- 1,0
0,21- 0,5
0,1- 0, 2

1-20%

<0,1

Sorszám
Kockázati tényező megnevezése

Klikk

Valószínűség

Hátás

Kritikus
Kockázati
tényező

Eredmény

|

1.0.0.

Fenntartás

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.

Belső szabályozás hiányos vagy hiányzik

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kockázatok

1.3.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

1.3.1.

Szerződések nem készülnek el időben

1.4.0.

Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.

Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás

1.5.0.

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1.

Fenntartási tevékenység ellátását nem optimalizálják

1.6.0.

Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

A feladat ellátásához szükséges forrás nem áll rendelkezésre

1.7.0.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.

Nincs a tevékenység irányítására, ellenőrzésére kijelölt felelős
személy

1.8.0.

Pénzügyi kockázatok

1.8.1.

Évközi árváltozások előre nem látott többletterheket jelentenek

1.9.0.

Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

12,
isi

12I

2

2

1.9.1.

Támogató informatikai rendszer hiányos

4

4

16

Az üzeirtaltefcéttesááiísac &
vagyon szsrvezet hibájából

4 Köztes érték: pLhéromévente kétszer

61-80%
41-60%
21-40%

2 Köztes érték: pl.hárornévente egyszer

Sorszám
Kockázati tényező megnevezése

;

Valószínűség

Hatás

Kritikus
kockázati
tényező

Eredmény

KH*.

l-o-o-

Üzemeltetés

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.

Belső szabályozás hiányos vagy hiányzik

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kockázatok

1.3.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

1.3.1.
1.4.0.
1.4.1.

Szerződések nem készülnek el időben

2

&■

2

6

Emberi erőforrásban rejlő kockázatok
Nem áll rendelkezésre megfelelő végzettségű munkaerő

1.5.0.

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1.

Üzemeltetési feladat ellátását nem optimalizálják

1.6.0.

Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

A feladat ellátásához szükséges forrás nem áll rendelkezésre

1.7.0.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.

A feladatellátás ellenőrzése hiányos

1.8.0.

Pénzügyi kockázatok

1.8.1.

Évközi árváltozások előre nem látott többletterheket jelentenek

1.9.0.
1.9.1.

Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok
Támogató informatikai rendszer hiányos

2
10]

2

2

4

2

4

4

iá1

Skála érték GvskoriságVértékek (múlttoeli előfórdulásrtt)__
5
4
3
2

Evénté egyssér
Köztes érték; pí.háromévente kétszer
Kétévente egyszer
Köztes érték; pí.háromévente egyszer

.

1 Százévente, őtvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer

ténylegesen fellelt
pénzérték
egyezősége.
Bekövetkezési Célérték: 100 %-ban
valószínűségek
fenn áll- Eltérés
81-99%
61-80%
41-60%
21-40%

1% felett
0,76-1 %
0,51 - 0,75 %
0,26-0,50 %

1-20%

0- 0,25 %

Sorszám

Kritikus
.

Koekástaö tényező megnevezése

valószínűség

Hatás

Eredmény

KSkk

1.0.0.

Készpénzkezelés

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.

A folyamat végrehajtásával kapcsolatos jogszabályi változás követés
elmulasztása

1.2.0.

Hazai és EU- s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kockázatok

1.3.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

1.3.1.

Partner pénzintézetekkel való együttműködés hiánya

1.4.0.

Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.

2

4

2

2

A jogszabályok és belső szabályok be nem tartása

2

4

1.4.2.

Pénzkezeléssel kapcsolatos összeférhetetlenség alakulhat ki

3

4

1.5.0.

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1.

Pénztári órák nem megfelelő kialakítása, illetve hiánya

2

2

2

5

101

2

6

121

2

4

4

6

1.6.0.

Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

Forráshiány miatt a pénztárhelyiség nem megfelelően kialakított,
biztonsága nem megfelelő

1.7.0.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.

Napi ellenőrzés hiánya

1.8.0.

Pénzügyi kockázatok

1.8.1.

Készpénzigényt nem jól mérik fel, emiatt többletköltségek
jelentkezhetnek

1.9.0.

Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.

Támogató informatikai rendszer hiányos

121

24

kockázati
tényező

A beszámoló
határidőre történő
elkészítésétől való

4 Köztes értek: pLháromévente kétszer
3 Kétévente egyszer
2 Köztes érték: pf.háromévente egyszer

61-80%
41-60%

21-40%

1 Százévente, őtvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer
Sorszám .
Kockázati tényező megnevezése
.

Valószínűség

Hatás

K-itikus
kcrkázaö
tényező

Eredmény

Wikk

1.0.0.

Könyvvezetés és beszámolás, adatszolgáltatással
kapcsolatos feladatok, számvitel, finanszírozás

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.

1.1.2.

Az évközi jogszabályi és egyéb változások nem kerülnek időben
átvezetésre a szabályzatokban
A jogszabályváltozások nem állnak időben rendelkezésre

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kockázatok

1.2.1.

A beszámolót befogadó szervvel való együttműködés nehézkes,
akadozó

1.3.0.
1.4.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.
1.4.2.

A feladat elvégzéséhez szükséges kapadtás nem áll rendelkezésre
A feladat ellátásához szükséges végzettség hiányzik

1.5.0.

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényesítését veszélyeztető kodcázatok

1.5.1.

Az elkészült beszámoló nem kellően alátámasztott

1.6.0.

Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

Nem áll rendelkezésre az Igényelt forrás

1.7.0.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.

A könyvvezetés és beszámolás módja nem elégíti ki a vezetői
információs Igényeket

1.8.0.

Pénzügyi kockázatok

3

6

15

6
4
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1.8.1.

A nem keBSen alátámasztott beszámoló alapján rosszul mérik fel a
következő évi igényeket

1.8.2.

A nem megfelelő könyvvezetés miatt vagyonvesztés állhat fenn

1.9.0.

Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.2.

A feladatellátást támogató informatikai rendszerek hiányosan állnak
rendelkezésre
Az informatikai programok változásai veszélyeztetik a beszámoló
elkészítését

1.9.3.

A támogató informatikai rendszerek nem megfelelően működnek

1.9.1.

Gyakorisági irtásét; (múltbeli etfifordulások)
j3l.háromév«rte két®er

31-60

2 Köztes érték; pí.háromévente egyszer

6- 10
1-20%

Sorszám
Kockázati tényező megnevezése

Valószínűség

Eredmény

Hatás

Klikk

1.0.0.

Kulsfi szervezetekkel való cgyQttmfikgdés

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.

Külső kapcsolatok nem megfelelően szabályozottak

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kockázatok

1.3.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok

1.3.1.

Információáramlás nem megfelelő

1.4.0.

Emberi erőforrásban rejlő kockázatok

1.4.1.

A feladat elvégzéséhez szükséges kapacitás nem áll rendelkezésre

1.5.0.
1.6.0.

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényesítését veszélyeztető kockázatok
Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

Az együttműködéshez szükséges források nem állnak kellő
mértékben rendelkezésre

1.7.0.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.

A folyamat ellenőrzése hiányos

1.8.0.

Pénzügyi kockázatok

1.8.1.

Az együttműködéshez szükséges pénzügyi források, támogatások
elmaradása

1.9.0.

Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.

A feladatellátást támogató informatikai rendszerek hiányosan állnak
rendelkezésre

3

3

.3

3

2

4

3

3

3

•5.

4

4

Kritikus
kockázati
tényező

Skála érték

Gyakorisági .értékele (múltbeli előfordulások)
5
4
3
2

Bekövetkezési valószínűségek

Évente egyszer
Köztes értSc pl.hárornévente kétszer
Kétévente egyszer
Köztes érték: pt.hánomévente egyszer

1 Százévente, őtvenévente, húszévente, tízévente. Ötévente egyszer

Az éves ellenőrzési tervben
meghatározott vizsgálatok
számától való elmaradás
(darab)

81-99%
61-80%
41-60%
21-40%

5-

1-20%

1

4
■3.
2

Sorszám
MKk

1

Kockázati tényező megnevezése

1.0.0.

Irányítás, dlenőrzés

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1,1.1,

Nincs kialakítva a FEUVE rendszer és az ellenőrzési nyomvonal

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel való együttműködésből eredő
kodcázatok

1.2.1.

A partnerekkel folytatott kommunikáció nem megfelelő

1.3.0.
1.4.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kockázatok
Emberi erőfonásban rejlő kockázatok

1.4.1.
1.4.2.

Nem áll rendelkezésre a feladat ellátásához szükséges kapacitás
Tudástőke nem megfelelő, szakmai ismeretek hiányosak

1.5.0.

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényresítését veszélyeztető kockázatok

1.5.1.

Vezetői szintek nincsenek elkülönítve, illetve hiányoznak

1.6.0.

Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

A feladateiátáshoz kapcsolódó források nem a szükséges mértékben
állnak rendelkezésre

1.7.0.
1.8.0.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok
Pénzügyi kockázatok

1.8.1.

A feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi erőforrás igényt nem jói
mérik fel

1.9.0.

Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.1.

A feladatellátást támogató informatikai rendszerek hiányosan állnak
rendelkezése

Valószínűség

Hatás

Kritikus
kockázati
tényező

Eredmény

5

4

15l
121

121

4

Az ügyiratok
iktatásának,
irattározásának
eltérése az előírt
határidőtől napban

Bekövetkezési valószínűségek

Skála érték
5
4
3
2

Évente egyszer
Köztes érték: pí.háromévente kétszer
Kétévente egyszer
Köztes érték: ptháromévente egyszer

81-99%
61t80%
41-60%
21*40%

1 Százévente, őtvenévente, húszévente, tízévente, ötévente egyszer.

■
.

1-20%

6131-60
21-30
11- 20
1-10

Sorszám
Kockázati tényező megnevezése

Valószínűség

Hatás

K itikus
k)v*ázati
tényező

Eredmény

Klikk

1.0.0.

Iratkezelés és irattározás

1.1.0.

Szabályozásból és annak változásából eredő kockázatok

1.1.1.

Belső szabályozás hiányos vagy teljesen hiányzik

1.2.0.

Hazai és EU-s szervezetekkel történő együttműködésből
eredő kockázatok

1.3.0.
1.4.0.

Szervezetek/partnerek változásából eredő kodcázatok
Emberi erőforrásban rajlő kockázatok

1.4.1.

Szabályok be nem tartásából, szabályok Ismeretének hiányából
eredő kockázatok

7

14l

1.4.2.

A feladat ellátására nincs kijelölt személy, vagy nem elegendő

10

301

Hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság
érvényesítését veszélyeztető kockázatok

1.5.0.
1.5.1.

A munkafolyamat racionalizálását nem végezték el

1.6.0.

Források rendelkezésre állásából eredő kockázatok

1.6.1.

Nem áll rendelkezésre megfelelő hely az irattározásra

1.7.0.

Irányítási és ellenőrzési rendszerekben rejlő kockázatok

1.7.1.

Az iktatás, irattározás elmaradását későn észlelik a vezetők

1.8.0.

Pénzügyi kockázatok
Informatikai rendszerekben rejlő kockázatok

1.9.0.
1.9.1.

121

Az iktató program nem megfelelően működik

3

2

3. melléklet
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához
szükséges kapacitás megállapítása

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tervezett ellenőrzések
(munkanap)
(rendelkezésre álló
'
kapacitás):
Bizonyossági
tevékenység - (pl. 60%)
Soron kívüli ellenőrzés
(pl. 10-30%)
Tanácsadói tevékenység
(pl. 10%)
Képzés (pl. 10%)
Egyéb tevékenység
kapacitásigénye (pl. 5%)
Összes tevékenység
kapacitásigénye:

244

10
10
10
274

9.

Tartcdékídö

30%

10.

Külső szakértők
(speciális szakértelem)
igénybevétele

Ha a terv
végrehajtásához
speciális
szakértelem
szükséges

4. melléklet
Belső Ellenőrzési Munkaterv

4. számú melléklet
Belső Ellenőrzési Munkaterv
Sors
zám

Az eflenőrzés tárgya

Az ellenőrzés célja,
módszerei, ellenőrizendő
Időszak

Azonosított
kockozciíi

tényezők

Az
ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzött
szerv,
szervezeti
egység

Az
ellen <r
zés
tervez

Az

ellenőrzésre
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap)

ott

üteme
zé-«

1.

Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák
humánpolitikai
tevékenységének
ellenőrzése
(kinevezések,
illetménymegáilapít
ások)

_____________________
2.

GAMESZ
Intézménynél a
beruházások.
beszerzések
ellenőrzése.

Ellenőrizendő időszak: 202L
év

Kockázati
pontszám: 33,7

Ellenőrzés célja annak
vizsgálata, hogy a
humánpolitikai
tevékenységgel
összefüggésben a belső
szabályozás, létszám és
illetménygazdálkodás
igazodik-e a jogszabályi
előírásokhoz.

Kiemelt kockázati
tényező, hogy a
helytelen
szabályozás és
nyilvántartás
indokolatlan
kifizetéseket
eszközölhet

Ellenőrzés módszere:
Belső szabályzatok
jogszabályi megfelelőségének
vizsgálata.
Ellenőrizendő időszak: 2021.
év
Ellenőrzés célja annak
vizsgálata, hogy az ellenőrzés

szabálysz
erű-ségi
ellenőrzés

Brunszvik
Teréz
Budavári
Óvodák

szabályszerűség!
ellenőrzés

Budavári
Önkormán
yzat
Gazdasági
Műszaki

32

2022.
1. félév

(32)

Ellenőrzési
napok: 32

Kockázati
pontszám: 25,1
Kiemelt kockázati
tényező az

32

cAjeZcí.

(64)

L

alá vont időszakban a
szervezet a hatékonyság,
szabályozottság és
takarékosság kritériumai
szerint járt-e el.
Ellenőrzés módszere:
Szabályzatok és
véletlenszerű kiválasztással
beruházás és beszerzések
vizsgálata.

Sors
zám

Az ellenőrzés
tárgya

Az ellenőrzés célja, módszerei,
ellenőrizendő időszak

Ellenőrizendő időszak: 2021. év

3.

Kötelezettség
vállalások
ellenőrzése.
(megbízási
szerződések
vizsgálata)

Ellenőrzés célja annak
vizsgálata, hogy a megbízási
szerződések megalapozottsága,
kiadások szabályszerűsége és
elszámolása megfelel-e a
hatályos jogszabályoknak és
belső szabályoknak.

esetleges
szabálytalanságb
ól eredő
vagyonvesztés.

Ellátó és
Szolgáltat
ó
Szervezet

Ellenőrzési
napok: 32

Azonosított
kockázati
tényezők

Az
ellenőrzés
típusa

Kockázati
pontszám: 33,7
Kiemelt kockázati
tényező a
pénzügyi
dokumentumok
és elszámolások
esetleges
szabálytalansága

szabályszer
űségi
ellenőrzés

Az
ellenőrzőt
t szerv,
szervezeti
egység

Gazdasá
9'
Műszaki
Ellátó és
Szolgálta
tó
Szerveze
t

Az
ellenőr
zés
tervez
ett
üteme
zése

2022.
1. félév

Az
eslfnörzésre
• ordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap)

32
(96)

Ellenőrzés módszere:
A megbízási szerződések
megalapozottságát biztosító
dokumentumok és pénzügyi
elszámolások vizsgálata.
Ellenőrizendő időszak: 2021. év

Az
Önkormányzat és
a Polgármesteri
Hivatal
kötelezettségváll
olásainak
ellenőrzése

Ellenőrzés célja annak
vizsgálata, hogy a
kötelezettségvállalások
megalapozottsága, kiadások
szabályszerűsége és
elszámolása megfelel-e a
hatályos jogszabályoknak és
belső szabályoknak.
Ellenőrzés módszere:
A kötelezettségvállalások
megalapozottságát biztosító
dokumentumok és pénzügyi
elszámolások vizsgálata.

, mely
többletkiadást
eredményez.
Ellenőrzési
napok: 32
Kockázati
pontszám: 33.7
Kiemelt kockázati
tényező a
pénzügyi
dokumentumok
és elszámolások
esetleges
szabálytalansága
, mely
többletkiadást
eredményez.
Ellenőrzési
napok: 28

szabály
szerűségi
ellenőrzés

Polgárme
steri
Hivatal

2022.
1. félév

28
(124)

Sors
zám

5.

Az eflenőrzés
tárgya

Kötelezettség
vállalások
ellenőrzése

Az ellenőrzés célja, módszerei,
ellenőrizendő időszak

Azonoeftott
kockázati
tényezők

Ellenőrizendő időszak; £021. év

Kockázati
pontszám: 33,7

Ellenőrzés célja annak
vizsgálata, hogy a
kötelezettségvál la Iá sok
megalapozottsága, kiadások
szabályszerűsége és
elszámolása megfelel-e a
hatályos jogszabályoknak és
belső szabályoknak.
Ellenőrzés módszere:
A kötelezettségvállalások
megalapozottságát biztosító
dokumentumok és pénzügyi
elszámolások vizsgálata.
Ellenőrizendő időszak: 2021. év

6.

Kötelezettségvállalások
ellenőrzése
(belső kontroll
kialakítása)

Ellenőrzés célja annak
vizsgálata, hogy a
kötelezettségvállalások
megalapozottsága, kiadások
szabály-szerűsége és
elszámolása megfelel-e a

Kiemelt kockázati
tényező a
pénzügyi
dokumentumok
és elszámolások
esetleges
szabálytalansága
. mely
többletkiadást
eredményez.

Az
ellenőrzés
típusa

Az
ellenőrzőt
t szerv,
szervezet}
egység

Az
ellenőr
zés
tervez
ett
üteme
zése

Az
elk nőrzésre
fc dítandó
k pacitás
< ítenőri
nap)

szabályszer
üségi
ellenőrzés

Egészség
ügyi
Szolgálat

2022.
II.
félév

28

szabályszer
űségi
ellenőrzés

Budavári
Kulturális
Nonprofit
Kft.

2022.
II.
félév

(152)

Ellenőrzési
napok: 28
Kockázati
pontszám: 33,7
Kiemelt kockázati
tényező a
pénzügyi
dokumentumok
és elszámolások
esetleges

32
(184)

í

hatályos jogszabályoknak és
belső szabályoknak.
Ellenőrzés módszere:
A kötelezettségvállalások
megalapozottságát biztosító
dokumentumok és pénzügyi
elszámolások vizsgálata.

Sors
aim

7.

Az ellenőrzés
tárgya

Kötelezettség
vállalások
ellenőrzése
(belső kontroll
kialakítása)

szabálytalansága
. mely
többletkiadást
eredményez.
Ellenőrzési
napok: 32
- -

-

Az ellenőrzés célja módszerei.
ellenőrizendő Időszak

Azonosított
kockázati
tényezők

Ellenőrizendő időszak: 2021. év

Kockázati
pontszám: 33,7

Ellenőrzés célja annak
vizsgálata, hogy a
kötelezettségvállalások
megalapozottsága, kiadások
szabályszerűsége és
elszámolása megfelel-e a
hatályos jogszabályoknak és
belső szabályoknak.
Ellenőrzés módszere:
A kötelezettségvállalások
megalapozottságát biztosító

Kiemelt kockázati
tényező a
pénzügyi
dokumentumok
és elszámolások
esetleges
szabálytalanság
a, mely
többletkiadást
eredményez.

Az ellenőrzés
típusa

Az
eflenórzöt
t szerv,
szervezeti
egység

Az
eíterx zés
terve
ett
ütem
zése

Az
ellenőrzésire
fordítandó
kapacitás
(ellenőri
nap)

szabályszerű
ségi
ellenőrzés

Házgond
nok-sági
Kft

2022.
!!.
félév

32

__

(216)

202L évi
ellenőrzések
során feltárt
hiányosságok
utóvizsgálata,
(informatikai
szabályozás)

8.

■

dokumentumok és pénzügyi
elszámolások vizsgálata.

Ellenőrzési
napok: 32

Ellenőrizendő időszak: 2021, év

Kockázati
pontszám: 2t7

Ellenőrzés célja annak
vizsgálata, hogy a korábbi
ellenőrzések során feltárt
hiányosságok pótlása,
ellenőrzési jelentések
hasznosulása biztosltott-e.
Ellenőrzés módszere:
A korábbi ellenőrzések során
feltárt hiányosságok tételes
utóellenőrzése.

Kiemelt kockázati
tényező, hogy a
belső ellenőrzés
által feltárt
hiányosságok
nem
hasznosulnak.
Ellenőrzési
napok: 28

utóellenőrzé

3

Polgárm
esteri
Hivatal

2022.
II.
félév

28
(244)

5. melléklet
Éves ellenőrzési terv a Pénzügyminisztérium
által meghatározott formában

5.1. számú melléklet

Létszám és erőforrás
1

Msqállapofiás
aiaptóiii eltálott
saervezetre
Brutró erőforrás'1
tordftott
erőforrás
őaazasen1

Külső erőforrás2

Belső erőforrás1
Budapest Fővára® 1. kerület
Budavári Önkormányzat
terv

1

lény

terv

tény

bétöltera
rendel kezéstervezett
reállő
létszám (fő)4
5 * ISIMSm (f9)'

r*; ankormairyzal

j

M

jfönkonrtányzaö hhraíaüPclgármesten
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se
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terv

terv

ellenőri nap7

n,o
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0.0

8. kán
az&rygk osweRón
l.jí/vrtny/fott w/tségvnfösí szerv neve
wfésí szerv neve1
pírönyfofí kőflségvefosi szerv neve;

2. i/Ininyíförtkffltsac
3,
n, [.; iréwmn kőH-fctfvem* sztírv nevei

j/fftínyttott Aöd^v^eiWsréfvimve/

Si.jMSgó8«ptJC^
eUatofi ímíMS
----[t.tenjirgé«-mw;^;p3.j.
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0.0

ÖQ

fö

4.0

1.0
6.0

_

eítertőd nap
0,0

00

•.o1

274,0
00

S--- /
x
/ X

0,0

ttair

terv

ellenőri nap

ee

e.«

‘’hivatal összesen

terv

tipiy

_

*.l

0.0

k
S

i

£
1

'

/
V
í \

V

vlX x
X /\

/

..

0,0

Belső ellenőrzési vezetői, belső ellenőrzési feladatot ellátó személy
kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti, stb. jogviszonyban.

2 KŰlsö szolgáltató megbízása: idsigtenes kapacitás kiegészítés, speciális

szakértelem vagy a belső ellenőrzési tevékenység teljeskörű ellátása.
Részmunkaidős megbízás esetén törtszámmal, illetve tizedessel kérjük
megadni (pl. egy négyórás foglalkoztatott 0,5 fö).
3 A Bkr. 29, § (4) bekezdése alapján ellátott belső ellenőrzési tevékenység. Az
ellátott szervnél tervezett és végrehajtott ellenőri napok számát őzen sorban
szükséges feltüntetni külső errftforrósként, A tényleges ellenőri napok száma
a tervezettől negatív és pozitív Irányba ia el tértiét, ezért ezt a cellát
manuálisan szükséges kitölteni.
4 Bruttó erőforrás: belső, külső és megállapodás alapján ellátott szervezetre
fordított erőforrás összesen.
5 Beöltenf tervezett foglalkoztatásf jogviszonyok száma. Részmunkaidős
foglalkoztatás esetén tőrt számmal, illetve tizadeeeel kérjük megadni (pl. egy
négyórás foglalkoztatott 0,S fő).
Terv betölteni tervezett létszám: adott év január 1-jén várhatóan hány fő fog
rendelkezésre állni.
Tény betölteni tervezett létszám: a beszámolás évének utolsó napján,
december 31-én hány fö állt rendaikezésre.
s Terv rendelkezésre álló létszám: adott év január 1-jéo várhatóan hány fő
belső ellenőr fog dolgozni a szervezetnél.
Tény rendelkezésre álló létszám: a beszámolás evének utolsó napján,
december 31-én hány fő belső ellenőr dolgozatta szervezetnél
T A létszámmal összhangban kell kiszámítani az ellenőri napok számát,
amelyet azonban kérünk egész számra kerekíteni.

terv

lény

eltenön nap
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Intézkedések megvalósítása1

Budapest Főváros 1. kérőiét
Budavári Önkormányzat

5.4. számú melléklet

Előző év(ek)röl
Tárgyévi
áthúzódó
intézkedések3
intézkedések1
2

Ebből
végrehajtott4

Megvalósítási
arány

db5
Helyi önkormányzat {Oil.)
Önkormányzati hivatal/Polgármesten
1.
hivatal összesen

0

H.

0

1.
2.
3.
n.

Irányított szervek összesen
(Irányított költségvetési szerv nevel
(Irányított költségvetési szerv neve
(Irán yított költségvetési szerv neve
(Irán yított költségvetési szerv nevel

0

0

%
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!

0

0

jKÉRÓOSZTÓ!

ftZÉRÓÖSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
#ZÉRÓOSZTÓ!
HfZÉRÖOSZTÓ!

1 Csak beszámoláshoz!
2 Pl: tárgyévben járt le a határideje; új felelős kijelölésével egyidejűleg új
határidő került kitűzésre; stb.
3 Tárgyévben jóváhagyott intézkedések, amelyeknek tárgyév december 31-ig
lejárt a határideje.
4 Nem tekinthető végrehajtott intézkedésnek a már megkezdett, de még
folyamatban lévő megvalósítás, amelyek így a következő évre húzódnak át.
5 Amennyiben egy intézkedés több szervezeti egységet érint, más-más
felelőssel, akkor már a nyilvántartásban külőn-külön intézkedésként
szükséges feltüntetni.

252/2021. 0(ll. 16.) önkormányzati határozat melléklete
1.

számú melléklet

Budapest I. kér Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató
Szervezet
2022. évi belső ellenőrzési terve

1.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményeinek

bemutatása, levezetése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.
31. számú Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően
az ellenőrzési munka megtervezéséhez kockázatelemzés alapján - az államháztartásért felelős
miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai ellenőrzési
tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet a Bkr. 32. § (4)
bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.
A Bkr. 30. § (1) előírásainak megfelelően a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet
készít, amely - összhangban a szervezet hosszú távú céljaival - meghatározza a belső
ellenőrzésre vonatkozó stratégiai fejlesztéseket a következő négy évre, és az alábbiakat
tartalmazza:
a. a hosszú távú célkitűzéseket, stratégiai célokat;
b. a belső kontrollrendszer általános értékelését;
c. a kockázati tényezőket és értékelésüket;
d. a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet;
e. a szükséges erőforrások felmérését elsősorban a létszám, képzettség, tárgyi feltételek
tekintetében;
f. az a)-c) pont alapján meghatározott ellenőrzési prioritásokat és az ellenőrzési gyakoriságot.

A Budapest I. kér. Budavári Önkormányzat Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
(a továbbiakban: GAMESZ), mintazÁht. 10. § (4a) bekezdése alapján kijelölt költségvetési szerv,
- amely ellátja a munkamegosztási megállapodás alapján a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák,
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődéje, a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ, a Czakó utcai Sportés Szabadidőközpont intézmények belső ellenőrzési feladatait is.

Ennek megfelelően a GAMESZ és az intézmények 2022. évi Belső Ellenőrzési terve
kockázatelemzésen alapul, melyet a belső ellenőrzési vezető számára a Magyarországi

államháztartási belső ellenőrzési standardok 5300 számú irányelve alapján a Bkr. 29 § (1)
bekezdése rendel el kötelezettségként.

A 2022. évi Belső Ellenőrzési terv elkészítésénél figyelembe vettük a 2021-2024. évekre szóló
stratégiai ellenőrzési terv előírásai, célkitűzéseit.

A kockázatelemzés módszertanát a GAMESZ Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített modell
szerint alkalmaztuk a működési és a gazdálkodási folyamatokban feltárt és azonosított
kockázati tényezők rangsorának kialakításánál.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés
rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel
összhangban került összeállításra.

Az éves ellenőrzési terv a tanácsadói tevékenységre és a soron kívüli ellenőrzési feladatok
végrehajtására tartalékidőt tartalmaz.

A

GAMESZ

belső ellenőrzési

végzettséggel

és

szakmai

feladatait jelenleg

gyakorlattal

külső

rendelkező,

a

szolgáltató

(megfelelő

Pénzügyminisztérium

iskolai

szakmai

nyilvántartásában szereplő belső ellenőr) látja el. A belső ellenőr ellátja a Bkr. 22. § (1)
bekezdésben előírt, a belső ellenőrzési vezető feladatkörébe tartozó tevékenységeket is.

Az

ellenőrzési

terv

elkészítése

során

felhasznált

kimutatások,

elemzések,

egyéb

dokumentumok felsorolása.

A kockázatelemzési tevékenységet az előző évek tapasztalataira építve permanensen végeztük
2021 évben. A GAMESZ vezetői és munkatársai, az intézmények vezetői és a belső ellenőrzést
végző koordinálták és készítették elő a beterjesztett információkat és elemzéseket. A korábban
azonosított kockázatok hatásának értékelésében és a tárgyidőszakban feltárt kockázati
kritériumok minősítésében folyamatosan közreműködtek az irodák illetékes szakemberei és az
intézmények vezetői.

Az elemzések szintézise alapján a következő fő folyamatokban vizsgáltuk a kockázati tényezők
szerepét, jelentőségét, súlyát és kezelésük alternatíváit.
1.

Iktatás, iratkezelés utóvizsgálata

2.

Karbantartás utóellenőrzése

3.

Bölcsődei konyha működésének utóvizsgálata

2

4.

A költségvetési beszámoló alátámasztásának, leltározás ellenőrzése Brunszvik Teréz
Budavári Óvodák, és a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ

5.

Munkaköri leírások utóellenőrzése

6.

Értékelése (értékvesztés, értékcsökkenés, behajthatatlan követelések) ellenőrzése

7.

Bérleti szerződések vizsgálata a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontnál

Az eredendő és a kontrollkockázatok előzetes becslése és értékelése szerint határoztuk meg a
belső ellenőrzés tevékenységének hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetenként és
szervezeti egységenként a belső kontrollrendszerek kockázati szintjét az előzőekben felsorolt
folyamatok mindegyikére. A terv összeállítását meghatározó mértékben befolyásolta a
jogszabályváltozások hatásai a különböző végrehajtási folyamatokra, amelyek meghatározzák
a feladatok ellátásának színvonalát is.

A kockázati tényezők összesített rangsorában is első helyen szerepel a jogszabályi változások
intézményekre és szervezeti egységekre gyakorolt hatása.

Ezen külső kockázati kritériumok kompenzálására szolgáló kockázati reakciók kidolgozását
kívánjuk segíteni a végrehajtandó belső ellenőrzések tapasztalatainak felhasználásával.

A fő folyamatokhoz rendelt kockázati tényezőket a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben rögzített két
kritérium a bekövetkezés valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatásának összevont
értékelése alapján rangsoroltuk. Az integrált mutatók a következő sorrendet mutatják:
■

Jogszabályi változások hatása

■

Bevételek realizálhatósági szintje

■

Pénzügyi szabálytalanságok bekövetkezésének hatásai

■

Szervezeti változások hatásai

■

Belső szabályozás komplexitása

■

Kontrolltevékenységek működése

■

Személyi változások hatásai

Az 5370-s számú belső ellenőrzési standard iránymutatása alapján az összevont kockázati
prioritások mellett figyelembe vettük a belső ellenőrzés egyéb szakmai szempontjait és így
alakítottuk ki tervjavaslatunkat.

A magasabb kockázati fokozatba sorolt folyamatok rendszeres és következetes ellenőrzése
hozzájárul a kockázatkezelés jogszabályban előírt hatékony és eredményes végrehajtásához.

3

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatása.
Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi)
erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket
foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési
modellnek megfelelően került sor:

1. Alapvető kockázati tényezők:
a. jogszabályi környezet változása,
b. kontrollok megbízhatósága,
c. a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése
d. szervezeti változás,
e. emberi erőforrás kockázat.

2. A kockázati érték meghatározása.
Az

egyes

kockázati

tényezők

kockázati

értékét

a

kockázati

tényezők

terjedelme

(valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Sor

Kockázati tényező

Kockázati tényező

Alkalmazott

terjedelme

súly

Valószínűség

Hatás

szám

Kockázati érték

1.

Belső kontrollok

1-5

5

5-25

2.

Szervezeti változás

1-5

4

4-20

3.

Jogszabályi

1-5

4

4-20

környezet

változása
4.

Korábbi ellenőrzések

1-5

3

3-15

5.

Emberi erőforrás kockázat

1-5

5

5-25

Súlyok összesen

21

A kockázatelemzésbe bevont személyek és a bevonás módjának, idejének bemutatása:
Az éves ellenőrzési tervet megalapozó
kockázatelemzés résztvevői

A bevonás
formája (interjú

Időpontja

vagy kérdőív)
Vas Hunor igazgató

interjú

2021. november

Kis Tímea gazdasági igazgató

interjú

2021. november

Vékásné Dobos Zsuzsanna intézményvezető

interjú

2021. november

Krieser Andrea intézményvezető

interjú

2021. november

Koppány Ivett intézményvezető

interjú

2021. november

4

Dr. Kósáné Hetesi Ildikó belső ellenőrzési vezető

interjú

2021. november

1. A GAMESZ kockázatelemzési táblázat

A

GAMESZ

kockázat

elemzése

során

azonosított

folyamatok

alapján

elvégzett

kockázatelemzés eredménye a következő volt:
A folyamatok kockázatossága

Sorsz.

Fő folyamat

Sorsz.

Kockázatok

Hatás (1-5)

Személy- és
munkaügy

Üzemeltetési

2

10

K
K

Jow tevékeny s&

Mei-lelelőséui

4

3

12

1.3

Belső ellenőrzési tevékenység

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós

4

3

12

K

1.4

Fenntartóval kapcsolattartás

Működési, Megfelelőségi, Külső

5

3

15

M

1.5

Intézmény irányítása

Működési, Mc£lélelőségi

K

2.1

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2.2

5

2

10

4,60

2,60

11,96

K

Humán erőforrás. Biztonsági

4

3

12

K

Oktatással, képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos
feladatok

Humán erőforrás

3

4

12

K

2.3

Személyügyi, személyzeti feladatok (KIRA)

Humán erőforrás Informatikai, Biztonsági

4

4

16

M

2.4

Teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos
feladatok

Humán erőfonás. Megfelelőségi

3

4

12

K

3,50

3,75

13,13

M

3.1

Intézmény-üzemeltetés

Működési, Integritási és korrupciós,
Meefelelösépi

5

3

15

M

3.2

B érleményüezemeltetés

Működési, Integritási és kotrupciós,
Megfelelőségi

5

3

15

M

3.3

Karbantartás

Működési, Integritási és korrupciós.
Megfelelőségi

5

3

15

M

3.4

Közterületi feladatok

Működési, Integritási és korrupciós,
Meinelelőséüi

Informatikai, Biztonsági, Integritási és
komiDciós
Informatikai, Biztonsági, Integritási és
korrupciós

4

3

12

K

4,75

3,00

14,25

M

5

3

15

M

5

3

15

M

4.1

Bérlemények felújításai, beruházásai

4.2

Önkormányzati igangatlanok felújításai, beruházásai

5,00

3,00

15,00

M

Étkeztetés, üdülők

5.1

Konyhák üzemeltetése

Működési, Humán erőfomb. Megfelelősé[ji

4

3

12

K

üzemeltetése

5.2

Üdülők üzemeltetése

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

3

4

12

K

3,50

3,50

12,25

M

felújítások

ügyfélszolgálat

6.1

Szervezés

Működési, Megfelelőségi. Külső

4

3

12

K

6.2

Informatika

Biztonsági, Informatikai

4

3

12

K

6.3

Iratkezelés

Működési, Biztonsági, Informatikai

4

4

16

M

6.4

Ügyfélszolgálat

Működési, Integritási és korrupciós,
Informatika:' Külső

4

4

16

M

4,00

3,50

14,00

M

7.1

Költségv etési és számviteli elszámolások

Működési, Megfelelőségi, Informatikai

5

4

20

M

Működési, Megfelelőségi, Informatikai

5

5

25

M

Átlag:

7.2
Gazdálkodás
7

Átlag

|

Értékelés

11,80

13,00

K

15,00

ÁtlaS:

Ügyvitel és

Főfolyamat összesített

14,25

feladatok

Beruházások,

5

Érték

1.2

Átlát*:

4

Szorzat

5

ÁttaR:

3

(1-5)
Stratégiai, Humán erőforrás. Külső

Átlát;:

2.

Kockázatok értékelése

Valószínűség

Az Igazgató vezetési rendjének meghatározása,
szervezetfejlesztés

1.1
1.

Alfolyamat

! Pénzügyi és pénzkezelési folyamatok

;

7.3

Beszerzési folyamatok

Működési, Pénzügyi, Megfelelőségi, Integritási
és korrupciós. Külső

5

4

20

M

7.4

Közbeszerzési folyamatok

Működési, Pénzügyi, Megfelelőségi, Integritási
és korrupciós, Külső

5

3

15

M

5,00

4,00

20,00

M

8.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós, Külső

5

5

25

M

8.2

Pénzügyi és pénzkezelési folyamatok

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

5

5

25

M

8.3

Adatszolgáltatások

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós, Külső

3

2

6

K

8.4

Személyügyi, személyzeti feladatok (KIRA)

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

Átlag:

12,00

K

14,00

K

20,00

M

15,50

K

Intézmények
gazdasági,
pénzügyi és
8

számviteli
ügyeinek intézése

Átlag:
9.1

Intézményi dokumentációk

Intézmények
szakmai

9.2

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos

működtetése,
feladatellátása

9.3

Szakmai feladatellátás

9.4

Étkeztetés mcuszervezése, kon'-'ha üzemeltetése

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós,
Biztonsáiú
Humánerőforrás, Integritási és korrupciós.
Megfelelőségi, Integritási és korrupciós.
Biztonsági. Működési
Működési, Humán erőforrás, Meyl elelőséJ
Átlan:

3

2

6

K

4,00

3,50

14,00

M

4

3

12

K

4

3

12

K

5

3

15

M

4

4

16

M

4,25

3,25

13,81

M

13,75

5

A GAMESZ folyamatainak kockázatosságát, a kockázati tényezők által okozott hatást és azok
bekövetkezési valószínűségét, valamint a GAMESZ-ra jellemző kockázati tényezőket a
következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-

Összesítet

szá
m

A kockázati tényezők megnevezése

Valószinúsé
g prioritása

Hatás

t

prioritás

kockázati

a

besorolás
a

1.

Jogszabályi változások hatása

magas

magas

magas

2.

Bevételek realizálhatósági szintje

magas

magas

magas

3.

Pénzügyi

közepes

magas

közepes

magas

közepes

magas

szabálytalanságok

bekövetkezésének

hatásai
4.

Szervezeti változások hatásai

5.

Belső szabályozás komplexitása

közepes

magas

közepes

6.

Kontrolltevékenységek működése

közepes

magas

magas

7.

Személyi változások hatásai

közepes

közepes

közepes

8.

Alkalmazott munkaerő képzettsége

alacsony

magas

közepes

9.

Tévedések bekövetkezése

magas

alacsony

közepes

10.

Csalás, korrupció

alacsony

magas

alacsony

A GAMESZ kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati
tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet - amely
szemléletesen mutatja, hogy a GAMESZ azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás
(Magas - Közepes - Alacsony) alá esnek - a következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi)
erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket
foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési
modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők:
a.

jogszabályi környezet változása,

b.

kontrollok megbízhatósága,
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c.

a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése

d.

szervezeti változás,

e.

emberi erőforrás kockázat.

A kockázati érték meghatározása.
Az

egyes

kockázati

tényezők

kockázati

értékét

a

kockázati

tényezők

terjedelme

(valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Alkalmazott

Sor
Kockázati tényező

szám

Valószínűség

súly

Kockázati
érték

Hatás
1.

Belső kontrollok

1-5

4

4-20

2.

Szervezeti változás

1-5

2

2-10

3.

Jogszabályi

1-5

5

5-25

környezet

változása
4.

Korábbi ellenőrzések

1-5

2

2-10

5.

Emberi erőforrás kockázat

1-5

3

3-15

Súlyok összesen

16

A kockázatelemzés alapján elkészített kockázati fókusz szerinti értékelést a következő
táblázatban foglaltuk össze:
Magas kockázat értékű alfoíyamatok és a belső ellenőrzési fókusz

fejlesztése, hatékony
működtetése

A belső kontrollrendszer

m űködési folyam atok
összehangoltsága

A

és m ás erőforrások

gazdaságos, eredményes,
hatékony felhasználása

A rendelkezésre álló vagyon

és

Magas kockázati értékű alfoíyamatok

A költségvetési tervezés

Sorsz

gazdálkodás szabályos,
gazdaságos, hatékony,
eredményes végrehajtása

A belső ellenőrzési fókusz elemei

Összes
jelölés
(db)

Ellenőrzés
szükségessége 3
Nem)

1.4

Fenntartóval kajicsolattartás

X

X

2.3

Személyügyi személyzeti feladatok IKIRA)

X

x

X

3

igen

3.1

Intézményibcemeltetés

x

x

X

3

nem

3.2

Bérleménviiezemeltetés

X

X

X

3

nem

3.3

Karbantartás

X

x

X

3

ipen

4.1

Bériemén vek felúiításn i. beruházásai
Önkormányzati iiüiítgfltlanok felúiitásai. beruházásai

X

X

X

3

nem

X

X

3

nem

X

X

2

ryen

X

X

2

nem

4.2

X

6.4

Iratkezelés
Üp-félszolÉálat

7.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

X

7.2

Pénzüö'i és pénzkezelési folyamatok

X

X

X

7.3

Beszerzési folyamatok

X

X

X

Közbeszerzési folyamatok

6.3

7.4

X

X

X

X

8.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

X

X

X

8.2

Pénzügyi és pénzkezelési folyamatok

X

X

X

9.3

Szakmai feladatellátás

X

X

9.4

Étkeztetés megszervezése, konyha üzemeltetése
"magas" kockázati értékű folyamatok száma:
Összes folyamathoz képesti aránya:
ellenőrzésre ajánlott folyamatok száma

X
17

X

2

x

x

X

A 2022. évi tervezéshez kapcsolat

4 pont (Igen -

nem

3

igen

4

nem

3

nem

3

nem

4

nem

3

nem

X

3

nem

X

3

nem

Munkaköri leírások utóellenőrzése

Karbantartási feladatok utóellenőrzése

Iktatás, iratkezelés utóellenőrzés
Értékelések vizsflálata

0

4

59%
4

"magas" kockázati értékű folyamatokhoz képesti aránya:

24%

Összes folyamathoz képesti aránya:

14%

7

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása
(súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

Belső kontrollok

HATÁS
Tevékenység
Iktatás, iratkezelés utóellenőrzés
Karbantartás utóellenőrzés
Munkaköri leírások utóellenőrzés
Értékelések (értékvesztés, értékcsökkenés,
behajthatatlan követelések) vizsgálata

4

Szervezeti változás

Jogszabályi
környezet

Korábbi
ellenőraés

Emberi erőforr.

Kockázati pont

2

3

16

3
3
3

3
3
3

50
50
50

4

3

57

2
5
Bekövetkezés valószínűsége (1-5)
2
3
2
3
2
3

4
4
4
4

2

4

A kockázati pontok és a 2022. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső
ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a 2022. évre a következő ellenőrzéseket
javaslom elvégezni a GAMESZ-nél:
1.

Iktatás, iratkezelés utóellenőrzése

2.

Karbantartási folyamatok utóellenőrzése

3.

Munkaköri leírások utóellenőrzése

4.

Értékelések

(értékvesztés,

értékcsökkenési

leírás,

behajthatatlan

követelések)

vizsgálata
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2. A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kockázatelemzési táblázat

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kockázat elemzése során azonosított folyamatok
alapján elvégzett kockázatelemzés eredménye a következő volt:

A folyamatok kockázatossága

Sorsz.

Irányítás-vezetés

Személy- és
munkaügy

8

Intézmények
gazdasági,
pénzügyi és
számviteli
ügyeinek intézése

Kockázatok

Az intézményvezető vezetési rendjének
meghatározása, szervezetfejlesztés

Stratégiai, Humán erőforrás, Külső

1

1.1

Alfolyamat

Valószínűség
(1-5)

Szorzat

Érték

5

2

10

K

Join tevékenység

4

3

12

1.3

Belső ellenőrzési tevékenység

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós

4

3

12

K

1.4

Fenntartóval kajxsolattartás

Működési, Megfelelőségi, Külső

5

3

15

M

1.5

Intézmény irányítása

Működési, Megfelelőségi

K

K

5

2

10

4,60

2,60

11,96

K
K

2.1

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

Humán erőforrás, Biztonsági

4

3

12

2.2

Oktatással, képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos
feladatok

Humán erőforrás

3

4

12

K

2.3

Személyügyi, személyzeti feladatok (KIRA)

Humán erőforrás Informatikai, Biztonsági

4

4

16

M

2.4

Teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos
feladatok

Humán erőforrás. Megfelelőségi

3

4

12

K

3,50

3,75

13,13

M

8.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

5

5

25

M

8.2

Pénzügyi és pénzkezelési folyamatok

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós, Külső

5

5

25

M

8.3

Adatszolgáltatások

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

3

2

6

K

8.4

Személyügyi, személyzeti feladatok (KIRA)

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

Átlag:
Intézmények
szakmai
működtetése,
feladatellátása

Kockázatok értékelése

Hatás (1-5)

1.2

1.

Fő folyamat

|

Sorsz.

9.1

Intézményi dokumentációk

9.2

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

9.3

Szakmai feladatellátás

9.4

Étkeztetés me v zervezése konvha üzemeltetése

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós,
Biztonsáiri
Humánerőforrás, Integritási és korrupciós,
Biztonsáoi
Megfelelőségi, Integritási és korrupciós.
Biztonság. Működési
Működési. Humán erőforrás, Memelelőséci

Átlát:

3

2

6

K

4,00

3,50

14.00

M

5

3

15

M

5

3

15

M

5

3

15

M

5

0

0

A

5,00

2,25

11,25

K

Főfolyamat összesített
Átlag

Értékelés

11,80

K

13,00

K

15,50

K

11,25

K

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont folyamatainak kockázatosságát, a kockázati
tényezők által okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint a Czakó utcai
Sport- és Szabadidőközpontra jellemző kockázati tényezőket a

következő összesített

Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-

Összesítet

szá
m

A kockázati tényezők megnevezése

Valószinúsé
g prioritása

Hatás

t

prioritás

kockázati

a

besorolás
a

1.

Jogszabályi változások hatása

magas

magas

magas

2.

Bevételek realizálhatósági szintje

magas

magas

magas

3.

Pénzügyi

közepes

magas

közepes

szabálytalanságok

hatásai

bekövetkezésének

4.

Szervezeti változások hatásai

magas

közepes

magas

5.

Belső szabályozás komplexitása

közepes

magas

közepes

6.

Kontrolltevékenységek működése

közepes

magas

magas

7.

Személyi változások hatásai

közepes

közepes

közepes
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8.

Alkalmazott munkaerő képzettsége

9.

Tévedések bekövetkezése

10.

Csalás, korrupció

alacsony

magas

közepes

magas

alacsony

közepes

alacsony

magas

alacsony

A Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati
Térképe

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati
tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet - amely
szemléletesen mutatja, hogy a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont azonosított folyamatai
milyen kockázati besorolás (Magas - Közepes - Alacsony) alá esnek - a következő táblázat
tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi)
erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket
foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési
modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők:
a) jogszabályi környezet változása,
b) kontrollok megbízhatósága,
c)

a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése

d) szervezeti változás,
e) emberi erőforrás kockázat.

A kockázati érték meghatározása.
Az

egyes

kockázati

tényezők

kockázati

értékét

a

kockázati

tényezők

terjedelme

(valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:
Alkalmazott

Sor
szám

Kockázati tényező

Valószínűség

súly
Hatás

Kockázati
érték

6.

Belső kontrollok

1-5

4

4-20

7.

Szervezeti változás

1-5

2

2-10

8.

Jogszabályi

1-5

5

5-25

környezet

változása
9.

Korábbi ellenőrzések

1-5

2

2-10

10.

Emberi erőforrás kockázat

1-5

3

3-15

Súlyok összesen

16

10

A kockázatelemzés alapján elkészített kockázati fókusz szerinti értékelést a következő
táblázatban foglaltuk össze:
Magas kockázat értékű alfoíyamatok és a belső ellenőrzési fókusz

fejlesztése, hatékony
működtetése

A belső kontrollrendszer

összehangoltsága

A m űködési folyam atok

_

Összes
jelölés
(db)

Ellenőrzés
szükségessége 3
Nem)

1.4

Fenntartóval kapcsolattartás

X

X

2

nem

2.3

Szemétyüföi szeméhveti feladatok (KIRAi

X

x

X

3

nem

8.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

X

X

X

3

nem

8.2

Pénzügyi és piénzkezelési folyamatok

X

X

X

3

nem

9.1

Intézményi dokumentációk

X

X

X

3

nem

9.2

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok

X

X

X

3

nem

X

X

3

igen

9.3

A 2022. évi tervezéshez kapcsolat

4 pont (Igen -

A

rendelkezésre á lló vagyon
és más erőforrások
gazdaságos, eredményes,
hatékony felhasználása

____ __ _____

Magas kockázati értékű alfoíyamatok

gazdálkodás szabályos,
gazdaságos, hatékony,
eredményes végrehajtása

Sorsz

A költségvetési tervezés és

^

A belső ellenőrzési fókusz elemei

Szakmai feladatellátás
"magas" kockázati értékű folyamatok száma:

X

Bérleti szerződések vizsgálata

7

Összes folyamathoz képestiará nya:

24%

ellenőrzésre ajánlott folyamatok száma

1

"magas" kockázati értékű folyamatokhoz képesti aránya:
Összes folyamathoz képesti aránya:

14%
3%

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása
(súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:
Belső kontrollok

HATÁS
Tevékenység
Bérleti szerződések

4
4

Szervezeti változás

Jogszabályi
k Öntvezet

Korábbi
ellenőrzés

2
5
2
Bekövetkezés valószínűsége (1-5)
2
3
5

Emberi erőforr.

Kockázati pont

3

16

3

54

A kockázati pontok és a 2022. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső
ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a 2022. évre a következő ellenőrzéseket
javaslom elvégezni a Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpontnál:
1. Bérleti szerződések vizsgálata
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3. A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kockázatelemzési táblázat

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kockázat elemzése során azonosított folyamatok alapján
elvégzett kockázatelemzés eredménye a következő volt:

A folyamatok kockázatossága

Sorsz.

1

Fő folyamat

Sorsz.

Irányítás-vezetés

Alfolyamat

Kockázatok

2-

Kockázatok értékelése
Szorzat

Érték

Az intézményvezető vezetési rendjének
meghatározása, szervezetfejlesztés

Stratégiai Humán erőforrás. Külső

5

2

10

K

1.2

Jogi tevékenység

Mev.felelőséci

4

3

12

K

1.3

Belső ellenőrzési tevékenység

Megfelelőségi Integritási és korrupciós

4

3

12

K

1.4

Fenntartóval kapcsolattartás

Működési Mepfelelöségi Külső

5

3

15

M

1.5

Intézmény irányítása

j Működési Megfelelőségi

2.1

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

2.2

Oktatással, képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos
feladatok

2.3
2.4

munkaügy

5

2

10

K

4,60

2,60

11,96

K

Humán erőforrás, Biztonsági

4

3

12

K

Humán erőforrás

3

4

12

K

Személyügyi, személyzeti feladatok (KIRA)

Humán erőforrás Informatikai Biztonsáiri

4

4

16

M

Teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos
felidalok

Humán erőforrás. Megfelelőségi
Átlan:

3

4

12

K

3,50

3,75

13,13

M

8.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

Megfelelőségi Integritási és korrupciós. Külső

5

5

25

M

8.2

Pénzügyi és pénzkezelési folyamatok

Megfelelőségi Integritási és korrupciós. Külső

5

5

25

M

8.3

Adatszolgáltatások

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós, Külső

3

2

6

K

8.4

Személyügyi személyzeti feladatok (KIRA)

Megfelelőségi Integritási és korrupciós. Külső

Intézmények
gazdasági,

Valószínűség
(1-5)

1.1

Átlag:

Szeméty- és

Hatás (1-5)

pénzügyi és
8

Főfolyamat összesített
'

Átlag

Értékelés

11,80

K

13,00

K

15,50

számviteli
ügyeinek intézése

9.1

Intézményi dokumentációk

9.2

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

9.3

Szakmai feladatellátás

9.4

Étkeztetés mcv.zervezése konyha üzemeltetése

Intézmények
szakmai
működtetése,
feladatellátása

Megfelelőségi Integritási és korrupciós,
Biztonsád
Humánerőforrás, Integritási és korrupciós,
Biztonsáti
Megfelelőségi Integritási és korrupciós,
Biztonsáiri. Működési
Működési, Humán erőforrás. Megfelelőséni
Átlan:

3

2

6

K

4,00

3,50

14,00

M

5

3

15

M

5

3

15

M

5

3

15

M

5

0

0

A

5,00

2,25

11,25

K

11,25

K

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák folyamatainak kockázatosságát a kockázati tényezők által
okozott hatást és azok bekövetkezési valószínűségét, valamint a Brunszvik Teréz Budavári
Óvodákra jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat
mutatja be.

Sor-

Összesítet

szá
m

A kockázati tényezők megnevezése

Valószínűsé
g prioritása

Hatás

t

prioritás

kockázati

a

besorolás
a

1.

Jogszabályi változások hatása

magas

magas

magas

2.

Bevételek realizálhatósági szintje

magas

magas

magas

3.

Pénzügyi

közepes

magas

közepes

szabálytalanságok

hatásai

bekövetkezésének

4.

Szervezeti változások hatásai

magas

közepes

magas

5.

Belső szabályozás komplexitása

közepes

magas

közepes

6.

Kontrolltevékenységek működése

közepes

magas

magas

7.

Személyi változások hatásai

közepes

közepes

közepes
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8.

Alkalmazott munkaerő képzettsége

9.

Tévedések bekövetkezése

10.

Csalás, korrupció

alacsony

magas

közepes

magas

alacsony

közepes

alacsony

magas

alacsony

A Brunszvik Teréz Budavári Óvodák kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati
Térképe

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati
tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet - amely
szemléletesen mutatja, hogy a BrunszvikTeréz Budavári Óvodák azonosított folyamatai milyen
kockázati besorolás (Magas - Közepes - Alacsony) alá esnek -a következő táblázat
tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi)
erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket
foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési
modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők:
a) jogszabályi környezet változása,
b) kontrollok megbízhatósága,
c)

a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése

d) szervezeti változás,
e) emberi erőforrás kockázat.

A kockázati érték meghatározása.
Az

egyes

kockázati

tényezők

kockázati

értékét

a

kockázati

tényezők

terjedelme

(valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Alkalmazott

Sor
szám

Kockázati tényező

Valószínűség

súly
Hatás

Kockázati
érték

11.

Belső kontrollok

1-5

4

4-20

12.

Szervezeti változás

1-5

2

2-10

13.

Jogszabályi

1-5

5

5-25

1-5

2

2-10

környezet

változása
14.

Korábbi ellenőrzések

13

15.

Emberi erőforrás kockázat

1-5

3-15

3

Súlyok összesen

16

A kockázatelemzés alapján elkészített kockázati fókusz szerinti értékelést a következő
táblázatban foglaltuk össze:

Magas kockázat értékű alfoíyamatok és a belső ellenőrzési fókusz

1.4

Fenntartóval kapcsolattartás

fejlesztése, hatékony
működtetése

A belső kontrollrendszer

összehangoltsága

A m űködési folyam atok

és más erőforrások

gazdaságos, eredményes,
hatékony felhasználása

A rendelkezésre á lló vagyon

gazdálkodás szabályos,

Magas kockázati értékű alfoíyamatok

gazdaságos, hatékony,
eredményes végrehajtása

Sorsz

A költségvetési tervezés és

|

A belső ellenőrzési fókusz elemei

Összes
jelölés
(db)

Ellenőrzés
szükségessége 3
Nem)

x

X

2

nem

2.3

SzemélyeihvL személyzeti feladatok (KIRAi

X

X

X

3

nem

8.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

x

X

x

3

igen

8.2

Pénzüí'vi és pénzkezelési folyamatok

X

X

X

3

nem

9.1

Intézmény i dokumentációk

x

X

X

9.2

Humánerőforrás Gazdálkodással kapcsolatos feladatok

x

X

X

9.3

Szakmai feladatellátás

X

X

"magas" kockázati értékű folyamatok száma:

3
X

A 2022. évi tervezéshez kapcsolat

4 pont (Igen -

Mérleg alátámasztás leltározás

nem

3

nem

3

nem

0

7

Összes folyamathoz képesti aránya:

24%

ellenőrzésre ajánlott folyamatok száma

1

"magas" kockázati értékű folyamatokhoz képesti aránya:
Összes folyamathoz képesti aránya:

14%
3%

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása
(súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

Belső kontrollok

HATÁS
Tevékenyséu

4

Mérleg alátámasztás, leltározási tevékenység

3

Szervezeti változás

Jogszabályi
környezet

Korábbi
ellenőrzés

2
5
2
Bekövetkezés valószínűsége 11-5)
2

4

1

5

Emberi erőforr.

Kockázati pont

3

16

2

52

A kockázati pontok és a 2022. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső
ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a 2022. évre a következő ellenőrzéseket
javaslom elvégezni a Brunszvik Teréz Budavári Óvodáknál:
1. Mérleg alátámasztása, leltározási tevékenység
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4. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ kockázatelemzési táblázat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
kockázat

elemzése

során

azonosított

folyamatok

alapján

elvégzett

kockázatelemzés

eredménye a következő volt:
A folyamatok kockázatossága

Sorsz.

Fő folyamat

Sorsz.

Affohamat

Hatás (1-5)

Kockázatok

Kockázatok értékelése

(1-5)

Szorzat

Érték

5

2

10

K
K

Az intézményvezető vezetési rendjének
meghatározása, szervezetfejlesztés

Sírstiígmi Uwmmi m'íuitAv Kiibí-

1.2

Jotri tevékenység

Mectelelőséti

4

3

12

1.3

Belső ellenőrzési tevékenység

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós

4

3

12

K

1.4

Fenntartóval kapcsolattartás

Működési, Megfelelőségi, Külső

5

3

15

M

1.5

Intézmény irányítása

Működési, Meufelelösép

I.l

Átlát::

5

2

10

K

4>l>

2,60

11,96

K
K

2.1

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

Humán erőforrás. Biztonsági

«

3

12

2.2

Oktatással, képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos
feladatok

Humán erőforrás

3

4

12

K

2.3

Személyügyi, személyzeti feladatok (KIRAi

Humán erőforrás Informatikai, Biztonsági

4

4

16

M

2.4

Teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos
feladatok

Humán erőforrás. Megfelelőségi

3

4

12

K

3,50

3,75

13,13

M

8.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

5

5

25

M

gazdasági.

8.2

Pénzügyi és pénzkezelési folyamatok

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós, Külső

5

5

25

M

számviteli

8.3

Adatszolgáltatások

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

3

2

6

K

8.4

Személyügyi, személyzeti feladatok (KIRA)

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

Személy- és
2‘

Átlatf:
Intézmények

8

Valószínűség

Főfolyamat összesített
Átlag

Értékelés

11,80

K

13,00

K

15,50

K

11,25

K

ügyeinek intézése

9.1

Intézményi dokumentációk

szakmai

9.2

Humánerőforrás gazdálkodáss-il kapcsolatos
feladatok

feladatellátása

9,3

Szakmai feladatellátás

9.4

Étkeztetés me- zervezése kon1.'ha üzemeltetése

Intézmények

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós,
Biztonság
Humánerőforrás, Integritási és korrupciós.
Biztonság
Megfelelőségi, Integritási és korrupciós.
Biztonság Működési
Működési. Humán erőforrás, MegJelelőséir'
áfla-

3

2

6

K

4,00

3.50

14,00

M

5

3

15

M

5

3

15

M

5

3

15

M

5

0

0

A

5,00

2,25

11,25

K

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ
folyamatainak

kockázatosságát,

a

kockázati

tényezők

által

okozott

hatást

és azok

bekövetkezési valószínűségét valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális
és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központra jellemző kockázati tényezőket a következő összesített
Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor

Összesítet

szó
m

A kockázati tényezők megnevezése

Valószínűsé
g prioritása

hatás

t

prioritás

kockázati

a

besorolás
a

1.

Jogszabályi változások hatása

magas

magas

magas

2.

Bevételek realizálhatósági szintje

magas

magas

magas

3.

Pénzügyi

közepes

magas

közepes

magas

közepes

magas

szabálytalanságok

hatásai

bekövetkezésének

4.

Szervezeti változások hatásai

5.

Belső szabályozás komplexitása

közepes

magas

közepes

6.

Kontrolltevékenységek működése

közepes

magas

magas
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7.

Személyi változások hatásai

közepes

közepes

közepes

8.

Alkalmazott munkaerő képzettsége

alacsony

magas

közepes

9.

Tévedések bekövetkezése

magas

alacsony

közepes

10.

Csalás, korrupció

alacsony

magas

alacsony

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatási
Központ kockázatelemzés alapján elkészített Kockázati Térképe

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati
tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet - amely
szemléletesen mutatja, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális és
Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas
- Közepes - Alacsony) alá esnek - a következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi)
erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket
foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési
modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők:
a) jogszabályi környezet változása,
b) kontrollok megbízhatósága,
c)

a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése

d) szervezeti változás,
e) emberi erőforrás kockázat.

A kockázati érték meghatározása.
Az

egyes

kockázati

tényezők

kockázati

értékét

a

kockázati

tényezők

terjedelme

(valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Alkalmazott

Sor
szám

Kockázati tényező

Valószínűség

súly
Hatás

Kockázati
érték

16.

Belső kontrollok

1-5

4

4-20

17.

Szervezeti változás

1-5

2

2-10

18.

Jogszabályi

1-5

5

5-25

1-5

2

2-10

környezet

változása
19.

Korábbi ellenőrzések

16

20.

Emberi erőforrás kockázat

1-5

3

Súlyok összesen

3-15

16

A kockázatelemzés alapján elkészített kockázati fókusz szerinti értékelést a következő
táblázatban foglaltuk össze:

Magas kockázat értékű alfoíyamatok és a belsőellenőrzés! fókusz

működtetése

fejlesztése, hatékony

A belső kontrollrendszer

összehangoltsága

A működési folyamatok

és más erőforrások

hatékony felhasználása

gazdaságos, eredményes,

A rendelkezésre álló vagyon

gazdaságos, hatékony,

gazdálkodás szabályos,

Magos kockázati értékű alfoíyamatok

eredményes végrehajtása

Sorsz

A költségvetési tervezés és

A belső ellenőrzési fókusz elemei

Összes
jelölés
(db)

Ellenőrzés
szükségessége 3
4 pont (Igen -

1.4

Fenntartóval kapcsolattartás

x

2

nem

2.3

Személyügyi, személyzeti feladatok (KIRA)

X

X

X

3

nem

8.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

X

X

x

3

i«en

8.2

Pénzürvi és pénzkezelési folvamatok

X

X

X

3

nem

9.1

Intézményi dokumentációk

X

x

x

3

nem

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok

x

x

x

3

nem

X

X

3

nem

9.2

X

. Szakmai feladatellátás
"magas" kockázati értékű folyamatok száma:
Összes folyamathoz képesti aránya:

X

A 2022. évi tervezéshez kapcsolat

Nem)

Mérleg alátámasztás leltározás

0

ellenőrzésre ajántott folyamatok száma
"magas" kockázati értékű folyamatokhoz képesti aránya:
Összes folyamathoz képesti aránya:

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása
(súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

HATÁS

Belső kontrollok

Szervezeti változás

Jogszabályi
köniÁezet

Korábbi
ellenőrzés

Emberi erőforr.

Kockázati pont

4

2

5

2

3

16

5

2

52

Tevékenyséu

Bekövetk ízes valószíníiséae (1-5)

Mérleg alátámasztás, leltározási tevékenység

2

3

4

A kockázati pontok és a 2022. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső
ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a 2022. évre a következő ellenőrzéseket
javaslom

elvégezni

a

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Szociális

és

Gyermekjóléti Szolgáltatási Központnál:1

1. Mérleg alátámasztása, leltározási tevékenység
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5. A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde kockázatelemzési
táblázat

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde kockázat elemzése során
azonosított folyamatok alapján elvégzett kockázatelemzés eredménye a következő volt:
A folyamatok kockázatossága

Sorsz.

Fő folyamat

L

Sorsz.

Irányítás-vezetés

1.1

Az intézményvezető vezetési rendjének
meghatározása, szervezetfejlesztés

Valószínűség
(1-5)

Szorzat

Érték

Stratégiai, Humán erőforrás, Külső

5

2

10

K

Kockázatok

1.2

Jou' tevékenvv,'2.

Meiilelelöséui

4

3

12

K

1,3

Belső ellenőrzési tevékenység

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós

4

3

12

K

1,4

Fenntartóval kajxsolattartás

Működési, Menfelelőségi, Külső

5

3

15

M

1.5

Intézmény irányítása

Működési, Mecieleföségi
Átlau:

Személy- és
munkaügy

2.

5

2

10

K

4,60

2,60

11,96

K

2.1

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

Humán erőforrás. Biztonsági

4

3

12

K

2.2

Oktatással, képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos
feladatok

Humán erőforrás

3

4

12

K

2.3

Személyügyi, személyzeti feladatok (KIRA)

Humán erőforrás Informatikai, Biztonsági

4

4

16

M

2.4

Teljesítményértékeléssel, minősítéssel kapcsolatos
feladatok

Humán erőforrás. Megfelelőségi
Átla-:

3

4

12

K

3,50

3,75

13,13

M

8.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós, Külső

5

5

25

M

gazdasági.

8.2

Pénzügyi és pénzkezelési folyamatok

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

5

5

25

M

számviteli

8.3

Adatszolgákatá sok

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós. Külső

3

2

6

K

8.4

Személyügyi, személyzeti feladatok (KIRA)

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós, Külső

Intézmények

8

Kockázatok értékelése

Hatás (1-5)

Atfolyamat

Főfolyamat összesített
Átlag

Értékelés

11,80

K

13,00

K

15,50

K

11,25

K

ügyeinek intézése

Átla];:
9.1

Intézményi dokumentációk

szakmai

9.2

Humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos
feladatok

feladatellátása

9.3

Szakmai feladatellátás

9.4

Étkeztetés moozervezése kon ha üzemeltetése

Intézmények

Megfelelőségi, Integritási és korrupciós,
Biztonsáíf
Humánerőforrás, Integritási és korrupciós,
Biztonsáiri
Megfelelőségi, Integritási és korrupciós,
Biztonsági Működési
Működési, Humán erőforrás, Megfelelőségi
Átlag:

A

Budapest

I.

kockázatosságát,

kerület
a

Budavári

kockázati

Önkormányzat

tényezők

által

3

2

6

K

4,00

3,50

14,00

M

5

3

15

M

5

3

15

M

5

3

15

M

5

0

0

A

5,00

2,25

11,25

K

Egyesített

okozott

Bölcsőde

hatást

és

folyamatainak

azok

bekövetkezési

valószínűségét, valamint a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődére
jellemző kockázati tényezőket a következő összesített Kockázatelemzési táblázat mutatja be.

Sor-

Összesítet

szá
m

A kockázati tényezők megnevezése

Valószínűsé
g prioritása

Hatás

t

prioritás

kockázati

a

besorolás
a

1.

Jogszabályi változások hatása

magas

magas

magas

2.

Bevételek realizálhatósági szintje

magas

magas

magas

3.

Pénzügyi

közepes

magas

közepes

magas

közepes

magas

szabálytalanságok

hatásai

bekövetkezésének

4.

Szervezeti változások hatásai

5.

Belső szabályozás komplexitása

közepes

magas

közepes

6.

Kontrolltevékenységek működése

közepes

magas

magas

7.

Személyi változások hatásai

közepes

közepes

közepes
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8.

Alkalmazott munkaerő képzettsége

9.

Tévedések bekövetkezése

10.

Csalás, korrupció

alacsony

magas

közepes

magas

alacsony

közepes

alacsony

magas

alacsony

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde kockázatelemzés
alapján elkészített Kockázati Térképe

A folyamatok teljes körű értékelésével párhuzamosan, az egyes folyamatok kockázati
tényezőinek hatása és valószínűsége alapján összeállított Kockázati Térképet - amely
szemléletesen mutatja, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsőde
azonosított folyamatai milyen kockázati besorolás (Magas - Közepes - Alacsony) alá esnek - a
következő táblázat tartalmazza.

Az ellenőrzési tervbe, figyelemmel a rendelkezésre álló humán-, illetve anyagi (pénzügyi)
erőforrásokra, a magasabb kockázati értékkel rendelkező tevékenységet/tevékenységeket
foglaltuk be. A kockázati érték mértékének meghatározására a következő kockázatértékelési
modellnek megfelelően került sor:

Alapvető kockázati tényezők:
a) jogszabályi környezet változása,
b) kontrollok megbízhatósága,
c)

a folyamat, tevékenység korábbi ellenőrzése

d) szervezeti változás,
e) emberi erőforrás kockázat.

A kockázati érték meghatározása.
Az

egyes

kockázati

tényezők

kockázati

értékét

a

kockázati

tényezők

terjedelme

(valószínűségének mértéke), és annak hatása együttesen határozza meg a következők szerint:

Alkalmazott

Sor
szám

Kockázati tényező

Valószínűség

súly
Hatás

Kockázati
érték

21.

Belső kontrollok

1-5

4

4-20

22.

Szervezeti változás

1-5

2

2-10

23.

Jogszabályi

1-5

5

5-25

környezet

változása
24.

Korábbi ellenőrzések

1-5

2

2-10

25.

Emberi erőforrás kockázat

1-5

3

3-15

19

Súlyok összesen

16

A kockázatelemzés alapján elkészített kockázati fókusz szerinti értékelést a következő
táblázatban foglaltuk össze:

Magas kockázat értékű alfolyamatok és a belső ellenőrzési fókusz

fejlesztése, hatékony
működtetése

A belső kontrollrendszer

összehangoltsága

A m űködési folyam atok

Összes
jelölés
(db)

Ellenőrzés
szükségessége 3

A 2022. évi tervezéshez kapcsolat

4 pont (Igái Nem)

I

és más erőforrások

gazdaságos, eredményes,
hatékony felhasználása

A rendelkezésre á lló vagyon

és

Magas kockázati értékű alfolyamatok

A költségvetési tervezés

Sorsi

gazdálkodás szabályos,
gazdaságos, hatékony,
eredményes végrehajtása

A belső ellenőrzési fókusz elemei

1.4

Fenntartóval kapcsolattartás

X

x

2

2.3

SzeméSyügyi. személyzeti feladatok iKIRAi

X

x

x

3

8.1

Költségvetési és számviteli elszámolások

X

x

X

3

nem

8.2

Pénzügyi és pénzkezelési folyamatok

X

X

X

3

nem

9.1

Intézményi dokumentációk

X

X

X

3

nem

9.2

Humánerőforrás gazdnlVodással kapcsolatos feladatok

X

X

X

3

nem

9.3

Humánerőforrás niMiitlkodással kapcsolatos feladatok

X

X

3

nem

9.4

Étkeztetés myipzervezése, konyha üzemeltetése

X

X

3

igen

x
8

"magas11 kockázati értékű folyamatok száma;
Összes folyamathoz képesti aránya:

X

nem
nem

Konyha utóellenőrzése

1

28%

ellenőrzésre ajánlott folyamatok száma

1

"magas" kockázati értékű folyamatokhoz képesti aránya:

13%

Összes folyamathoz képesti aránya:

3%

Az egyes tevékenységek kockázati értékét a bekövetkezés valószínűsége és a kockázat hatása
(súlya) alapján a következők szerint számítottuk ki:

Belső kontrollok

HATÁS
Tevékenység
Bölcsődei
konyha
utóellenőrzése

4
működésének

4

Szervezeti változás

Jogszabályi
környezet

Korábbi
ellenőrzés

2
5
2
Bekövetkezés valószínűsége < 1-5)
2

3

1

Emberi erőforr.

Kockázati pont

3

16

5

52

A kockázati pontok és a 2022. évben rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás (belső
ellenőrzésre fordítható napok száma) alapján a 2022. évre a következő ellenőrzéseket
javaslom elvégezni a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített Bölcsődénél:

1. Konyha működésének utóellenőrzése
A részletes, az ellenőrzés tárgyát, célját, az ellenőrzendő időszakot, a szükséges ellenőri
kapacitást (az ellenőrzési napok számát), az ellenőrzés típusát, tervezett ütemezését, az
ellenőrzött szervezet, szervezeti egység megnevezését, az azonosított kockázati tényezőket
tartalmazó részletes 2022. évi ellenőrzési tervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2022. évi belső ellenőrzési tervben szereplő rendszerellenőrzések célja a vizsgált szervezetek
komplex belső kontrollrendszerének és az ehhez kapcsolódó alrendszereknek a felülvizsgálata
a szabályozottság és a működés szempontjából egyaránt. A rendszerellenőrzéseken belül azt
a kiemelt célt kívánjuk megvalósítani, hogy megállapítsuk milyen színvonalon érvényesültek
azok a funkciók, amelyeket az Áht. 69 § (1) bekezdése meghatározott a kockázatok kezelése és
a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében a teljes folyamatrendszerrel szemben.
20

Az előző célrendszer keretében vizsgáljuk az alábbi követelmények érvényesülését.
>

A működés és a gazdálkodás során hogyan valósult meg a tevékenységek gazdaságos,

hatékony és eredményes végrehajtása.
>

A vizsgált szervezetek milyen színvonalon teljesítették elszámolási kötelezettségeiket.

>

Hogyan érvényesült az a funkció, hogy az erőforrásokat megvédjék a veszteségektől, a

károktól és a nem rendeltetésszerű használattól.

A

tervezett

pénzügyi

ellenőrzések

általános

célja

annak

megállapítása,

hogy

az

önkormányzatoktól kapott pénzeszközök felhasználása mennyiben felelt meg a hatályos
jogszabályoknak.

Fontos

szempont

a

pénzügyi

ellenőrzések

lebonyolításánál

a

költséghatékonyság vizsgálata, az elvárások teljesítésének számszaki meghatározása és annak
megállapítására, hogy a vizsgált szervezet törekedett-e feladatainak a lehető legkisebb
erőforrás bevonásával történő megoldására.

A teljesítmény ellenőrzés, amely a pénzügyi ellenőrzésből fejlődött ki, általános célja annak
megállapítása, hogy az adott szervezet által végzett tevékenységek, programok egy jól
körülhatárolható területén a működés, illetve a forrásfelhasználás gazdaságosan, hatékonyan
és eredményesen valósul-e meg. A teljesítmény-ellenőrzést úgy értelmezzük, mint a
költségvetési szervezetek programjainak, tevékenységének, folyamatainak, irányítási vagy
működési rendszereinek és eljárásainak olyan objektív vizsgálatát, amelynek során az ellenőrök
- meghatározott teljesítmény-kategóriák, - kritériumok és - mutatók alapján - megállapítják,
hogy a szervezet - előre meghatározott célkitűzései elérése érdekében - gazdaságosan,
hatékonyan és eredményesen használta-e fel a rendelkezésére álló forrásokat.

A szabályszerűségi ellenőrzések evidenciális célja, a hatályos jogszabályokhoz, illetőleg a belső
eljárásrendekhez való igazodás szintjének értékelése és a korábban megállapított színvonallal
történő összehasonlítása.
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2.

Tervezett tanácsadási tevékenység és annak kapacitás igénye

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: 10 ellenőrzési nap. A feladat ellátására a
külső szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: 10 nap. A feladat ellátására a külső
szolgáltató eseti felkérése alapján kerülhet sor.

A képzésre, továbbképzésre tervezett kapacitás: a külső szolgáltató egyénileg határozza
meg, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17) pontja, valamint
a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési
tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a
költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú
kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendelet előírásainak megfelelően.

3.

A GAMESZ és az intézmények éves ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges

kapacitás meghatározása
A 2022. évi belső ellenőrzési napok száma a 2021. évihez hasonló mértékű. A kapacitás
nagyságát jelentősen befolyásolja, hogy a belső ellenőrzési feladatot külső szolgáltató, vagy
foglalkoztatott belső ellenőr látja-e el.
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4.

A GAMESZ és az önálló intézmények 2022. évre tervezett belső ellenőrzéseket és egyéb belső ellenőrzési feladatokat bemutató

táblázata
Sor
szám

1.

Ellenőrizendő folyamatok, szervezetek, szervezeti

Iktatás, iratkezelés utóellenőrzése

Ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgy,
ellenőrzött időszak)
Bi>on oss
ot adó belső elit
Ellenőrzés céli a: Annak megállapítása, hogy az iktatás, iratkezelés
folyamatainak ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési
tervben foglaltak határidőre végrehajtásra kerültek-e. Ellenőrzés tárává: az

Jogi szabályozottság összetettsége és
változása. Belső szabályzatok hiánya,
hiányosságai. Nem megfelelő
dokumentálás. Belső kontrollrendszer

iratkezelés dokumentumai Ellenőrizendő időszak: 2021-jelen időszak Ellenőrzés
módszerei: Dokumentum alapú és helvszíni ellenőrzés, bizonvlatok vizsgálata,

Ka rbantartások u tóellen Őrz ése

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a karbantartás folyamatainak
ellenőrzést követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak
határidőre végrehajtásra kerültek-e. Ellenőrzés tárgva: a karbantartások

Jogi szabályozottság összetettsége és
változása. Belső szabályzatok hiánya,
hiányosságai. Nem megfelelő
dokumentálás. Belső kontrollrendszer

dokumentumai Ellenőrizendő időszak: 2021-jelen időszak Ellenőrzés
módszerei: Dokumentum alapú és helvszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata

Munkaköri leírások utóellenőrzése

utóellenőrzés

Az ellenőrzés
ütemezése

2022. m. és IV.
negyedév

Erőforrás szükséglet
(ellenőri nap)

10 ellenőri nap / 1 fő

u tóellen őrzés

2022. ÜL és IV.
negyedév

10 ellenőri nap / 1 fő

működésének hiányosságai.

Ellenőrzés oélia: Annak megállapítása, hogy a munkaköri leírások ellenőrzést
követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre
3.

Az ellenőrzés típusa

működésének hiányosságai.

interjúk

2.

Azonosított kockázati tényezők

Jogi szabályozottság összetettsége és
változása. Belső szabályzatok hiánya,
hiányosságai. Nem megfelelő
dokumentálás. Belső kontrollrendszer

véerehaitásra kerültek-e. Ellenőrzés tárgva: a munkaköri leírások
dokumentumai Ellenőrizendő időszak: 2021-ielen időszak Ellenőrzés

utóellenőrzés

2022. n. és 111. negyedév

10 ellenőri nap / 1 fő

szabályszerűségi ellenőrzés

2022. I. - II. negyedév

15 ellenőri nap / 1 fő

2021. I. - n. negyedév

15 ellenőri nap / 1 fő

működésének hiányosságai.

Értékelések (értékvesztés, értékcsökkenési leírás,
4.

behajthatatlan követelések) vizsgálata

Ellenőrzés céllá: annak megállapítása, hogy az értékelések íértékvszetés.
értékcsökkenés, behajthatatlan követelések) elszámolása a jogszabályi

Jogi szabályozottság összetettsége és
változása. Belső szabályzatok hiánya,
hiányosságai. Nem megfelelő
dokumentálás. Belső kontrollrendszer

előírásoknak megfelelően és teljes körűen történik-e. Ellenőrzés tárgya: a
értékelések dokumentumai Ellenőrizendő időszak: 2021.12.31., Ellenőrzés
módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata

működésének hiányosságai.

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a december 31-ei fordulónappal
készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti
alátámasztására - készült-e az éves leltár; annak vizsgálata, hogy a kialakított
5.

Brunszvik Teréz Budavári Óvodák mérleg
alátámasztása, leltározási tevékenység

Jogi szabályozottság Összetettsége és
változása. Belső szabályzatok hiánya,
hiányosságai. Nem megfelelő

vagyon-nyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdon védelmét, a leltározási,
selejtezési és hasznosítási eljárások lebonyolítása szabályszerűen történik-e.

dokumentálás. Belső kontrollrendszer

Ellenőrzés tárgya: a mérleg alátámasztásának dokumentumai Ellenőrizendő
időszak: 2021.12.31.. Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni

pénzügyi szabályszerűségi
ellenőrzés

működésének hiányosságai.

ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata

6.

7.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egyesített
Bölcsőde - Konyha működésének utóellenőrzése

Czakó utcai Sport- és Szabadidőközpont bérleti
szerződéseinek vizsgálata

Ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a konyha működésének ellenőrzést
követően készült-e intézkedési terv, az intézkedési tervben foglaltak határidőre
végrehajtásra kerültek-e. Ellenőrzés tárgya: a konvha működésének
dokumentumai Ellenőrizendő időszak: 2021-jelen időszak Ellenőrzés
módszerei: Dokumentum alapú és helvszíni ellenőrzés, bizonvlatok vizsgálata

Jogi szabályozottság összetettsége és
változása. Belső szabályzatok hiánya,
hiányosságai. Nem megfelelő
dokumentálás. Belső kontrollrendszer
működésének hiányosságai.

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az intézmény által megkötött
szerződések alakilag és tartalmilag megfelelnek-e a követelményeknek, a
teljesítés igazolások gyakorlata megfelelő-e. Az önköltségszámítást
szabálvszerűen elvéeezték-e. Ellenőrzés tárgva: a bérleti szerződések
dokumentumai Ellenőrizendő időszak: 2021. év és leien időszak Ellenőrzés

Jogszabályi előírások figyelmen kívül
hagyása. A dokumentáció nem teljes körű.
A belső kontroll tevékenységek
hiányosságai.

utóeellen őrz és

rendszerellenőrzés

2022.

m.

- IV. negyedév

10 ellenőri nap / 1 fő

2022. II. és m. negyedév

15 ellenőri nap / 1 fő

2022. I. - II. negyedév

15 ellenőri nap / 1 fő

módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szociális
8.

és Gyermekjóléti Szolgáltatási Központ mérleg
alátámasztása, leltározási tevékenység

Ellenőrzés összesen

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a december 31-ei fordulónappal
készített mérlegben kimutatott eszközök és források soronkénti
alátámasztására - készült-e az éves leltár; annak vizsgálata, hogy a kialakított
vagyon-nyilvántartási rendszer biztosítja-e a tulajdon védelmét, a leltározási,
selejtezési és hasznosítási eljárások lebonyolítása szabályszerűen történik-e.
Ellenőrzés tárgya: a mérleg alátámasztásának dokumentumai Ellenőrizendő
időszak: 2021.12.31.. Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú és helyszíni
ellenőrzés, bizonylatok vizsgálata

Jogi szabályozottság összetettsége és
|

változása. Belső szabályzatok hiánya,
hiányosságai. Nem megfelelő
dokumentálás. Belső kontrollrendszer
működésének hiányosságai.

pénzügyi szabályszerűségi
ellenőrzés

lOO ellenőri nap
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Egyéb beszámolási, tervezési, adminisztrációs kötelezettségek teljesítése

9.

Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2021. évben

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló

elvégzett belső ellenőrzésekről

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség

Belső ellenőrzési Kézikönyvének felülvizsgálata,

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló

módosítása, aktualizálása

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség

2022. február 15-ig

5 ellenőri nap

2022. augusztus

5 ellenőri nap

2022. november 30-ig

5 ellenőri nap

10 ellenőri nasn

GAMESZ és önkormányzati intézmények 2023. évi
Éves Ellenőrzési Tervének elkészítése, valamint a Belső a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
Ellenőrzési Stratégia aktualizálása - a vonatkozó

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti kötelezettség

kockázatelemzés elkészítése alapján
10.

Tanácsadási tevékenység időszükséglete

Vezetői lehívás alapján

Folyamatosan 2022.

11.

Tartalékalap

Vezetői lehívás alapján

Folyamatosan 2022.

10 ellenőri nap

Mindösszesen

135 ellenőri nap

Összesen
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253/2021, (XII. 16.) önkormányzati határozat melléklete

1.

számú melléklet

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat
2022. évi belső ellenőrzési terve

Bevezetés

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának éves belső
ellenőrzési terve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. §-ában foglaltak alapján a stratégiai ellenőrzési terv és az
elvégzett

kockázat

elemzés

alapján

a

rendelkezésre

álló

belső

ellenőri

kapacitás

figyelembevételével készült.

A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésének, valamint az
államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. § (1) és (3)
bekezdéseinek felhatalmazása alapján a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a 187/1997. (V.ll.) Kt. számú
határozatával 1997. július 1-jei hatállyal határozatlan időre létrehozta a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálat elnevezésű intézményét.

Az intézmény közfeladata: A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi
Szolgálata közszolgáltató költségvetési szervként ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvényben a települési önkormányzat által kötelezően és a nem kötelezően ellátandó
egészségügyi feladatokat.

Az Intézmény működési köre: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat közigazgatási
területe, Budapest Főváros I. kerülete, de szabad kapacitása mértékéig ellátást biztosíthat más
területről jelentkezőknek is.

Az intézmény besorolása és gazdálkodási jogköre: A tevékenység jellege alapján közszolgáltató
költségvetési szerv, önálló jogi személy, mely az irányító szerv által jóváhagyott költségvetése
szerint, az előirányzatai és létszámkerete felett teljes jogkörrel rendelkezik, többletbevétele
felhasználásáról önállóan dönt.

2022. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

A belső ellenőrzés szervezeti kialakítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(továbbiakban Áht.) határozza meg. Az Áht. 70. § (1) egyértelműen rögzíti, hogy a belső
ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a
költségvetési szerv vezetője (továbbiakban: Főigazgató) köteles gondoskodni. A belső
ellenőrzést végző személy tevékenységét a Főigazgatónak közvetlenül alárendelve végzi,
jelentéseit közvetlenül a neki küldi meg.

Továbbá a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 29. § (1) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően

az

ellenőrzési

munka

megtervezéséhez

kockázatelemzés

alapján

-

az

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével
- stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet kell készíteni. Az éves ellenőrzési tervet
a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület a tárgyévet megelőző év december 31ig hagyja jóvá.

A Bkr. határozza meg, hogy a Főigazgató köteles biztosítani a belső ellenőr funkcionális
függetlenségét az alábbiak tekintetében:
•

az éves ellenőrzési terv kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli
ellenőrzések figyelembevételével:

•

az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása;

•

az ellenőrzési módszerek kiválasztása;

•

következtetések és ajánlások kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése;

•

a

belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési

és a

nemzetközi, valamint az

államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardokkal
összhangban lévő tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába
nem vonható be.

A Bkr.-nek megfelelően a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata összeállította a
2022. évi ellenőrzési tervet. Az éves ellenőrzési terv a Főigazgató által átadott információkra
épülő

kockázatelemzés

alapján

felállított

prioritásokon,

valamint a

belső ellenőrzési

tevékenység ellátásához rendelkezésére álló erőforrásokon (kapacitás felmérésen) alapul,
valamint

figyelembevételre kerültek az éves belső ellenőrzési terv összeállításával

kapcsolatban kiadott módszertani útmutatók ajánlásai is.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:
•

az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatását,

•

a tervezett ellenőrzések tárgyát,

•

az ellenőrzések célját,

•

az ellenőrzendő időszakot,

•

a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,

•

az ellenőrzések típusát,

•

az ellenőrzések tervezett ütemezését,

•

az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezését,

•

a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,

•

a képzésekre tervezett kapacitást,

•

az egyéb tevékenységeket.

Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a Főigazgató kezdeményezésére lehet
végezni.

A

belső

ellenőrzést

végző

személy

munkáját

a

nemzetközi,

valamint

az

államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók
figyelembevételével, valamint

az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső

ellenőrzési kézikönyv minta megfelelő alkalmazásával kidolgozott és a Főigazgató által
jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.

A belső ellenőr funkcionális és összeférhetetlenség tekintetében nem vesz részt a semmilyen
operatív működésével kapcsolatos feladatok ellátásában, többek között:
•

döntések meghozatalában, vagy irányításban,

•

végrehajtási vagy irányítási tevékenységekben,

•

pénzügyi tranzakciókban,

•

belső szabályzatok elkészítésében, (kivéve a belső ellenőrzést érintő szabályzat)

•

intézkedési terv elkészítése, a belső ellenőrzésre vonatkozó előírásokon kívül.

A belső ellenőrzést végző személy tevékenységének tervezése során önállóan jár el. A belső
ellenőr a 2022. évi éves ellenőrzési tervének kialakítása során az alábbi célkitűzéseinek
meghatározásából indult ki, melyet a Főigazgatóval megbeszéltek.1

1. Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések egyéb
dokumentumok:
•

A Stratégiai Belső ellenőrzési terv, a belső ellenőrzési fókusz meghatározása

•

A vezetés elvárásainak megismerésére, a szervezet működésére ható tényezők
értékelése

•

A belső ellenőrzés által elvégzett dokumentált kockázatelemzés

•

A rendelkezésre álló belső ellenőri létszám/egyéni képzési terv

2. Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének
összefoglaló bemutatása
Az éves tervezési tevékenység során a belső ellenőrzési vezető/belső ellenőr a következő
lépéseket hajtotta végre:
•

a Főigazgató által meghatározott célkitűzések, kockázatos folyamatok, ellenőrzési
prioritások felmérése,

•

a belső ellenőrzési fókusz kialakítás,;

•

a folyamatok azonosítása,

•

kockázatfelmérés,

•

az éves ellenőrzési tervbe rögzített folyamatok és területek kiválasztása,

•

az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges erőforrások felmérése, kapacitás
felmérés,

•

az éves ellenőrzési terv összeállítása, a konkrét ellenőrzési feladatok meghatározása és
ütemezése.

Az éves ellenőrzési terv összeállítása során a belső ellenőrzés figyelembe vette az elvárásokat,
a célkitűzéseket, és az esetleges feladatváltozásokat is.

2.1. A belső ellenőrzés célkitűzései
A következő célkitűzések kerültek kiemelésre:
•

A belső ellenőrzés segítse elő a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálatának célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását.

•

Független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység nyújtása a
szervezet működése szabályosságának biztosítására.

•

A belső ellenőrzés segítse a belső kontrollrendszer keretében szükséges elvek, eljárások
és szabályozások biztosítását, a belső ellenőrzési tevékenység javítsa a belső kontrollok
működését.

•

A belső ellenőrzés értékelje a szervezet rendszereit és eljárásait, a hiba, hiányosság és
a nem hatékony gyakorlat valószínűségének minimálisra csökkentése érdekében.

•

Cél az ellenőrzések által feltárt hiányosságok felszámolásának nyomon követése.

•

Súlyos szabálytalanság felmerülése esetén javaslattétel az azonnali beavatkozásra a
szabálytalanság megszüntetése érdekében.

•

Az ellenőrzési lefedettség növelésének elérése.

2.2. A belső ellenőrzési fókusz meghatározása
A Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának és a Belső
Ellenőrzés stratégiai, és éves célkitűzései figyelembevételével meghatározásra került a belső
ellenőrzési fókusz, amely a Hivatal vezetésének és a belső ellenőrzésnek a közös nézetét
tartalmazza arra vonatkozóan, hogy a belső ellenőrzés mely területekre irányítsa az
erőforrásait.

A belső ellenőrzési fókusz és a Hivatal tekintetében, valamint a hozzákapcsolható feladatok és
célkitűzések alapján jelöli meg az iránymutatást, és tartalmazza az ellenőrzendő területeket.

A belső ellenőrzési fókusz
Célkitűzések

A

jogszabályi

Belső ellenőrzési fókusz

előírásoknak

megfelelő

A belső kontrollrendszer. Az előre nem
tervezhető jogi

feladatellátás biztosítása.

szabályozási változások

végrehajtása,

kontroll

tevékenységek

kialakítása, funkciók, feladatok, hatáskörök
elkülönítése,

információk

áramlása,

kockázatok kezelése.
Humánerőforrással

való

hatékony

A személyenkénti nyilvántartás, besorolás,

gazdálkodás

megfelelő dokumentálás.

A pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerű

A közpénzekkel való helyes gazdálkodás,

nyilvántartás, a helyes pénzkezelés nyomon

azok

követése a Pénztárban.

megtalálhatósága,

a

valóságban

történő

és

megfelelő

nyilvántartása.
A

hatékonyság,

gazdaságosság

és

Jogszabályi

változások

követése,

döntések,

hatékonyság,

gazdaságosság

megalapozatlan

követelményeinek érvényesítése az Időközi

gazdaságosság,

mérlegjelentésben.

érvényesülésének

eredményesség,

eredményesség
biztosítása,

adatszolgáltatás minősége.

Követelések
előírásoknak
nyilvántartva.

nyilvántartása

a jogszabályi

megfelelően

legyen

Hiányosságok a

nyilvántartásban,

biztosított a naprakész vezetés

nem

2.3. A kockázatelemzés
A tervezés folyamatában a vizsgálandó területek meghatározásához a belső ellenőrzés
dokumentált kockázatelemzést végzett.

A belső ellenőrzés által elvégzett kockázatelemzés az Egészségügyi Szolgálat gazdasági
szervezetét érintette.
A kockázatelemzések két modell szerint történtek.
Az egyik modellben-kérdőívben feltett kérdések mentén, azokra adott válaszok/jelölések
alapján értékelésre kerültek a szervezet működésére ható tényezők. A modellben azon tényezők
szerepelnek, amely kiemelt hatással van/lehet a szervezet működésére. A kérdésekre a
válaszokat a vezetők adták meg.

A modellben: az értékelések minimális pontszáma:
a maximális pontszám pedig:

43
129

Az értékelési határok a következők szerint kerültek meghatározásra:
magas kockázat:

104-től 129-ig

közepes kockázat:

74-től 103-ig

alacsony kockázat:

43-tól

73-ig.

Az értékelés a megadott tényezők alapján az egyes szervezetek kockázati kitettségét mutatja.

A szervezet működésére ható tényezők esetén, összehasonlítva a gazdasági szervezeti
egységnél a kockázati értékek alapján, az állapítható meg, hogy a kockázati kitettségek eltérő
értékeket mutatnak 60-től 82-ig tartó intervallum között. Megállapítható, hogy ezen értékek
legkisebb értéke az alacsony kategóriába, míg a legmagasabb értéke a közepes kockázati
minősítésbe tartozik.

A második kockázatelemzési modellben a belső ellenőrzés a működési folyamatai alapján a
kockázatos folyamatokat, és a kockázatos folyamatokhoz tartozó kockázatokat értékelte.

A működési folyamatok külön-külön kerültek elemzésre.

Az elemzésbe vont kockázatos folyamatok egyrészt a 2022. évi ellenőrzési tervet megalapozó
kockázatelemzés elvégzéséhez történő információ, gyűjtés anyagait, másrészt pedig a belső
ellenőrzés megítélése szerint kockázatosnak vélt folyamatokra vonatkozó javaslatok alapján
kerültek elemzésre/ értékelésre.

Rangsorolásra került a folyamat fontossága (1-5-ig való terjedelemben), a kockázati tényező
értékelése annak hatása és valószínűsége szempontjából (szintén 1-5-ig való terjedelemben).
Az elemzést az elkészített kockázatelemzési táblázat mutatja be.

A modellben az értékelés maximális pontszáma 125.

Az értékelési határok a következők szerint kerültek meghatározásra:
magas kockázat:

75-től 125-ig

közepes kockázat:

37-től 74-ig

alacsony kockázat:

O-tól 36-ig.

Az elvégzett kockázatelemzések alapján a következők összegezhetők:

A kockázat elemzés alapján megállapítható, hogy 1 magas és 3 db közepes minősítésű folyamat
került meghatározásra melyet a kockázatelemzési tábla tartalmaz. A Belső ellenőrzés elemzése
alapján az alábbiak kerültek meghatározásra.
Ezek a következők:
•

Munkáltatói jogok gyakorlása/Humánerőforrásgazdálkodás, nyilvántartás

•

Pénzgazdálkodás

•

Időközi mérlegjelentés

•

Követelések nyilvántartása

A 2022. évre a fent felsorolt elemek kerültek megjelölésre, mint tervezett ellenőrzések.

Az Egészségügyi Szolgálat tekintetében a 2022. évi belső ellenőrzési feladatok (a mellékelt
kockázatelemzés alapján került megállapításra). A rendelkezésre álló kapacitás (1 fő).

A kockázatelemzést, a feltárt kockázati tényezőket annak hatását és valószínűségét a
kockázatelemzési táblázat tartalmazza.

3. A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri
kapacitás tervezése:
A belső ellenőrzés létszáma 1 fő külső szolgáltató.

Az erőforrás kimutatása, a 2022. évi ellenőrzési kapacitás meghatározása ellenőrzési
munkanapokban is megtörtént, melyet az alábbi táblázat is bemutat.

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges kapacitás megállapítása
2022. 01.01-12.31-ig
Ellenőri

száma összesen

Átlagos
Sorsz. Megnevezés

munkanapok
száma / fő

napok

Létszám (Átlagos
(fő)

munkanapok
száma
Létszám)

1.

Bruttó munkaidő

253

1

253

2.

Kieső munkaidő

81

1

81

3.

Fizetett ünnepek

8

1

8

4.

Fizetett szabadság (átlagos)

58

1

58

5.

Átlagos betegszabadság

15

1

15

6.

Nettó

munkaidő

(rendelkezésre

álló

kapacitás):

172

172

7.

Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 70%)

102

8.

Soron kívüli ellenőrzés (pl. 5%)

10

9.

Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)

20

10.

Képzés (pl. 5%)

10

11.

Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 10%)

30

12.

Összes tevékenység kapacitásigénye:

123

13.

Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához
123

szükséges:
14.

15.

Tartalékidő

Külső

-

szakértők

(speciális

szakértelem)
-

igénybevétele

16.

Ideiglenes

kapacitás

szolgáltató által)

kiegészítés

(külső
Igény szerint

*

4. A tervezett ellenőrzések
Az Intézmény 2022. évre szóló éves belső ellenőrzési terve a belső ellenőrzés által készített
stratégiai

tervvel

összhangban

a

kockázatelemzésen,

valamint

a

belső

ellenőrzés

rendelkezésére álló erőforrásokon alapul.

A 2022. évben az 1 magas és 3 közepes kockázatúnak minősített folyamatok/kockázati
tényezők a rendelkezésre álló kapacitások figyelembevételével kerülnek ellenőrzésre.

A 2022. évi belső ellenőrzési terve 4 db ellenőrzést tartalmaz.
•

Munkáltatói jogok gyakorlása/Humánerőforrásgazdálkodás, nyilvántartás

•

Pénzgazdálkodás

•

Időközi mérlegjelentés

•

Követelések nyilvántartása

Az ellenőrzött
Az
ellenőrzés
célja, Azonosított
kockázati
tényezők
(
a
Az
ellenőrzés
Az
ellenőrzés szerv,
módszerei, ellenőrizendő kockázatelemzési
dokumentum
vonatkozó
tárgya
típusa
szervezeti
időszak
pontja)
egység

__ .

Sorszám

2022. ÉVI TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK
BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

Az
ellenőrzés
tervezett
ütemezése

Az
ellenőrzés
re
fordítand
ó
kapacitás
(ellenőri
nap)

Bizonyosságot adó tevékenység:

1.

Munkáltatói
jogok
gyakorlása/Hu
mánerőforrásg
azdálkodás,
nyilvántartás

Az ellenőrzés célia:
Humánerőforrással való
hatékony
gazdálkodás
Az ellenőrzés módszere:
dokumentumok helyszíni,
valamint adatbekéréssel
történő
ellenőrzése.
Az ellenőrizendő időszak:
2021. év

Budapest
1.
kerület
Budavári
Önkormányzó
Gazdasági Szervezet:
t
25
szabályszerűségi Egészségügyi
Nem biztosított a személyenkénti nyilvántartás
1. negyedév ellenőri
ellenőrzés
Szolgálatának
téves
besorolás,
nem
biztosított
a
nap
Gazdasági
dokumentálás.
Szervezete
(1122
Budapest,
Maros
u.
16/b.)

2.

Pénzgazdálkod
ás

Az ellenőrzés célja:
A
pénzeszközökkel,
vagyonnal
szabályszerű
nyilvántartás, a helyes
pénzkezelés
nyomon
Gazdasági Szervezet:
követése a Pénztárban.
pénzügyi,
Nem
szabályszerű
a
pénzgadálkodás,
Az ellenőrzés módszere:
ellenőrzés
közpénzekkel való helytelen gazdálkodás
dokumentumok helyszíni,
valamint adatbekéréssel
történő
ellenőrzése.
Az ellenőrizendő időszak:
2021.

Az ellenőrzés célja:

3.

Időközi
mérlegjelentés

Az ellenőrzés módszere:
kiadások,
bevételek
pénzügyi
számviteli
elszámolások
dokumentumainak
a
vizsgálata.
Az ellenőrizendő időszak:
2021. év

Budapest
1.
kerület
Budavári
Önkormányzó
t
Egészségügyi
II..
Szolgálatának
negyedév
Gazdasági
Szervezete
(1122
Budapest,
Maros
u.
16/b.)

Budapest
1.
kerület
Budavári
Önkormányzó
Gazdasági Szervezet:
t
Jogszabályi
változások
követése,
Egészségügyi
megalapozatlan
döntések,
hatékonyság, szabályszerűségi
III.
Szolgálatának
gazdaságosság,
eredményesség ellenőrzés
negyedév
Gazdasági
érvényesülésének
biztosítása,
rossz
Szervezete
adatszolgáltatás
(1122
Budapest,
Maros
u.
16/b.)

23
ellenőri
nap

28
ellenőri
nap

4.

Követelések
nyilvántartása

Az ellenőrzés célja:
Követelések
nyilvántartása
a
jogszabályi
előírásoknak
megfelelően
legyen
nyilvántartva.
Az ellenőrzés módszere: Gazdasági Szervezet:
Hiányosságok
a
nyilvántartásban,
nem
biztosított a naprakész
vezetés
Az ellenőrizendő időszak:
2021.

belső ellenőrzés összesen

Budapest
1.
kerület
Budavári
Önkormányzó
t
szabályszerűségi Egészségügyi IV.
ellenőrzés
Szolgálatának negyedév
Gazdasági
Szervezete
(1122
Budapest
Maros
u.
16/b.)

26
ellenőri
nap

102
ellenőri
nap

5. A

tanácsadói

tevékenységre,

soron

kívüli

ellenőrzésekre,

képzésekhez,

egyéb

tevékenységhez tervezett kapacitás
A 2022. évi tervezett ellenőrzési feladatokon kívül a rendelkezésre álló kapacitási lehetőség
alapján a bizonyosságot adó tevékenységi feladatok mellett:
•

tanácsadói tevékenységre 20 nap,

•

egyéb tevékenységre 30 nap,

•

képzésre 10 nap

A Belső Ellenőrzés tartalékidővel, illetve szabad kapacitással nem rendelkezik.

254/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat
melléklete

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Szervezeti és Működési Szabályzata
Készült: 2021...

1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.1. A Társaság rövid bemutatása
A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) a Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete 46/2021 (VII.15.) számú önkormányzati határozatával megalapított. Budavári
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat, Alapító) kizárólagos tulajdonát képező nonprofit
gazdasági társaság, melyet az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 13. pontjában, a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Kult.tv.) 76. § (l)-(3) bekezdéseiben, továbbá a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a feladatellátás
formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező önkormányzati feladat (a továbbiakban:
közművelődési közfeladat) ellátása céljából hozott létre.
A Társaság tevékenysége során elsősorban a Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott, alábbi
közművelődési alapszolgáltatásokat valósítja meg:
- művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín
biztosítása,
- a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,
- az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,
- a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,
- az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,
- a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,
- a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.
Az alapszolgáltatások teljesítése során a Társaság kulturális szolgáltatást nyújt, közművelődési
tevékenységet támogat, tevékenyen részt vesz a közösségi kulturális hagyományok fenntartásában
és a művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakossági művészeti kezdeményezések
támogatásában, művészi értékek létrehozásában és megőrzésében.
A fentiek során a Társaság feladatai különösen:
- civil körök, klubok szervezése, szakmai támogatása, működtetése,
- a kerület szellemi, művészeti értékeinek, művészeti életének, alkotó közösségeinek
bemutatására terek, bemutatkozási lehetőségek, fórumok biztosítása,
- rendezvények, művészeti találkozók szervezése,
- a kerületi iskolák művészeti csoportjainak közreműködésével gyermek- és ifjúsági
ünnepségek, fesztiválok szervezése,
- a helyi hagyományok ápolása, újjáteremtése, rendezvények, fesztiválok szervezése,
- a kerületi idősek közösségeinek támogatása, az idősek részére programok szervezése,
- közösségi szórakoztató rendezvények szervezése,
- az amatőr alkotó közösségek tevékenységének támogatása,
- szakkörök, kiállítások, bemutatók szervezése, működtetése,
- a kerületi évfordulókhoz kapcsolódó ünnepi műsorok szervezése,
- kulturális-idegenforgalmi fesztiválok, helyi, fővárosi és országos évfordulókhoz kapcsolódó
szabadtéri rendezvények szervezése,
- a kerületi lakosság közéleti, közművelődési, kulturális igényeinek segítésére tájékoztató
tevékenység folytatása.
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-

-

szakmai kapcsolattartás a helyi, fővárosi és országos közművelődési, művészeti, oktatási,
szociális
és
tömegkommunikációs
intézményekkel,
szervezetekkel,
kulturális
egyesületekkel, alapítványokkal,
szabadidős-rekreációs, zenei és mozgásfejlesztési célú társas közösségek működtetése,
szervezése.

Az Alapító Okirat szerint a Társaság fő tevékenysége a művészeti intézmények működtetése, mely
feladat során a Társaság alapvető célja a jelentős művészi értéket képviselő produkciók
megismertetése a közönséggel.
A Társaság a közművelődési közfeladatot a Rendelet 5. § (1) bekezdése értelmében az
Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás keretében látja el.

1.2. A szabályzat hatálya, célja
A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az Ügyvezető készíti el,
majd a Felügyelőbizottság, ezt követően pedig az Alapító hagyja jóvá. A SZMSZ az Alapító általi
jóváhagyással lép hatályba.
Az SZMSZ az elkészítésére irányadó szabályoknak megfelelően módosítható.
Az SZMSZ a Társaság szervezetére, működésére és igazgatására, feladatai ellátásának részletes
belső rendjére és módjára vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Az SZMSZ betartása és betartatása a Társaság Ügyvezetőjének, vezetőinek és munkavállalóinak
elsőrendű kötelezettsége.

2. A TÁRSASÁG ADATAI, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

2.1. A Társaság adatai
Cégjegyzékszám: 01-09-389131
Cégforma: korlátolt felelősségű társaság
Bejegyezve: 2021. augusztus 24.
A cég elnevezése: Budavári Kulmrális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
A cég székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.
A létesítő okirat kelte: 2021. július 15.
Adószám: 27414169-2-41
A cég főtevékenysége: 9004 '08 Művészeti létesítmények működtetése
Törzstőkéje: 10.000.000 Ft.

2.2. Tevékenységi körei
9004
1812
1813
1820

’08
’08
’08
’08

Művészeti létesítmények működtetése - Főtevékenység
Nyomás (kivéve: napilap)
Nyomdai előkészítő tevékenység
Egyéb sokszorosítás

3

4761 ’08 Könyv kiskereskedelem
4762 ’08 Újság, papíráru kiskereskedelme
4763
4765
4778
4781

’08 Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
’08 Játék kiskereskedelme
’08 Egyéb m.n.s. új ám kiskereskedelme
’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

2.3. A Társaság szervezeti felépítése
A Társaság szervezeti felépítését az 1. számú melléklet mutatja be (szervezeti ábra).
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2.4. A Társaság működésének jogszabályi háttere
Jelen SZMSZ különösen az alábbi jogszabályok figyelembevételével készült:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V.
törvény,
- a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény (Kgttv.),
- a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (Kult. tv.),
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt),
- a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes
kulmrális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet,
- a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi
színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet,
- Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről,
valamint a feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.)
önkormányzati rendelete,
- Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat működésének és gazdálkodásának ádáthatóságáról szóló
16/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelete.

2.5. A Társaság képviselete, cégjegyzése
A Társaságot az Ügyvezető képviseli harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más
hatóságok előtt. Képviseleti jogának módja: önálló. Az Ügyvezető e tisztségét munkaviszony
keretében látja el.
Az Ügyvezető az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a Társaság munkavállalóit képviseleti
joggal ruházhatja fel. A képviseletre feljogosított munkavállaló képviseleti jogát másra nem
ruházhatja át.

3. A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA, FELÜGYELETI RENDJE, MŰKÖDÉSE
3.1. Alapító
A Társaság alapítója és legfőbb (döntéshozó) szerve Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő- testületé, amelynek a hatáskörébe tartozik minden olyan döntés meghozatala, amelyet
törvény, vagy az alapító okirat a taggyűlés, Alapító hatáskörébe utal, különösen az alábbiak:
- alapító okirat kiadása és módosítása,
- a Társaság működési formájának megváltoztatása,
- törzstőke felemelése, leszállítása,
- a Társaság átalakítása és jogutód nélküli megszüntetése,
az Ügyvezető, a Felügyelő Bizottság tagjai és a Könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása,
díjazásának megállapítása,
- a számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása,
- a Társaság éves üzleti tervének elfogadása.
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Jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott esetekben, valamint az Alapító erre irányuló
telhívása esetén a kinevezés, illetve megválasztás kivételével az Alapító részére benyújtott
dokumentumokat az Ügyvezető és a Felügyelőbizottság előzetesen véleményezi.

3.2. Felügyelőbizottság
A Felügyelőbizottság folyamatosan ellenőrzi a Társaság ügyvezetését, ügyeinek vitelét és gazdasági
tevékenységét. A Felügyelőbizottság hatáskörét az alapító okirat, valamint a Ptk. által határozza
meg. A Felügyelőbizottság három tagból áll, és maga állapítja meg ügyrendjét, melyet az Alapító
hagy jóvá. Ellenőrzése során szoros kapcsolatban van az Ügyvezetővel.
A Felügyelőbizottság feladatai különösen:
-

a Társaság szerződéseinek, kötelezettségvállalásainak, gazdasági tevékenységével
összefüggő és egyéb iratainak vizsgálata,
a Társaság üzleti tervének, szakmai és pénzügyi beszámolóinak, számviteli törvény szerinti
beszámolójának vizsgálata,
indokolt esetben jelentés kérése, értékelése,
az Alapító elé terjesztett jelentések ellenőrzése,
az Alapító tájékoztatása, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.

A vizsgálatok eredményéről írásban tájékoztatja az Alapítót és az Ügyvezetőt.

3.3. Könyvvizsgáló
A Társaság Könyvvizsgálója köteles a Társaság könyvvizsgálatának elvégzésére, a Társaság
könyveinek hiteles ellenőrzésére. Ennek során betekinthet a Társaság könyveibe, pénzügyi
dokumentumaiba, az Ügyvezetőtől és a dolgozóktól felvilágosítást kérhet, a Társaság pénztárát,
szerződéseit, és bankszámláit vizsgálhatja, ellenőrizheti.
A Könyvvizsgáló jelen lehet a Felügyelőbizottság ülésein, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában
az Alapító képviselő-testületi ülésein.

3.4. Ügyvezető
Az Ügyvezető a Társaság vezető tisztségviselője, aki az ilyen tisztséget betöltő személyektől
elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles tisztségét
ellátni.
Az Ügyvezető megválasztása és visszahívása az Alapító hatásköre.
A Társaság Ügyvezetője az alapító okiratban rögzített és a jogszabályban meghatározott keretek
között felelős mindazon feladatok ellátásáért, amelynek nem tartoznak az Alapító, vagy más szerv
kizárólagos hatáskörébe.
Ennek keretében feladatai különösen:
- ellátja a Társaság irányítását, vezetését,
- irányítja a Társaság szakmai és gazdasági tevékenységét, gondoskodik a szükséges tárgyi és
személyi feltételekről.
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- felelős a Társaság mérlegének, eredménykimutatásának, S2ámviteli törvény szerinti beszámolóinak
elkészítéséért, és azok Alapító elé terjesztéséért,
- gondoskodik az üzleti könyvek szabályszerű vezetéséről,
- a Társaság munkavállalóival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- ellátja a Társaság képviseletét harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt,
- önálló cégjegyzési joggal rendelkezik,
- költségvetést készít, és üzleti tervben részletezi a tárgyévben elvégzendő kötelező és saját
feladatokat,
- folyamatosan tájékoztatja a Felügyelőbizottságot a Társaság helyzetéről.

3.5. Szervezeti leírás, az egyes szakmai csoportok feladatai

Szakmai csoportok
3.5.1. Gazdasági csoport
Pénzügyi vethető— 1 fő

Feladatai különösen:
- megtervezi, vezeti, koordinálja és ellenőrzi a Társaság számviteli és pénzügyi műveleteit,
- közreműködik a pénzügyi tervek kidolgozásában és felülvizsgálatában, valamint az üzleti
jelentések elkészítésében, munkája során szoros szakmai kapcsolatban van a Társaság
Ügyvezetőjével, külső szolgáltató könyvelővel és könyvvizsgálójával, akiknek adatokat szolgáltat a
Társaság mindenkori pénzügyi helyzetéről,
- megtervezi, irányítja és ellenőrzi a gazdasági csoport feladatokat ellátó munkatársainak munkáját,
- készpénzes és átutalásos számlákat bocsát ki és fogad be a szerződések és a teljesítési igazolások
alapján,
- kiadja a programok előtt a helyszíni készpénzes jegyek értékesítőjének a váltópénzt, és az
elszámolást elvégzi,
- ellenőrzi a Társaság bankkártya-termináljainak napi forgalmát,
- nyilvántartást vezet a szigorú számadású nyomtatványokról, a beérkező és a kimenő számlákról,
a dolgozók éves szabadságáról, ellenőrzi a jelenléti íveket,
- kezeli az adható béren kívüli juttatásokat,
- elkészíti a pályázatok pénzügyi elszámolásait,
- kapcsolatot tart a könyvviteli szolgáltatóval.
Elvárt iskolai végzettség: 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 7. §. (4) szerinti közgazdasági
végzettség
A könyvelési szolgáltatást külső szolgáltató végzi.

3.5.2. Üzemeltetési csoport
Az üzemeltetésnek elsődlegesen a nyolc kulturális színtéren kell teljesítenie: a befogadott és a saját
szervezésű programok technikai lebonyolítását kell biztosítania.
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Hang- ésfénytechnikus — 1 fő

Feladatai különösen:
- a hang- és a fénytechnikus feladata a Társaság feladatkörében felmerülő, az egyes kulturális
színtereken megvalósuló színpadi és egyéb programok, rendezvények technikai megvalósítása,
hangosítás, világosítás
Elvárt iskolai végzettség: érettségi, vagy szakirányú képzettség
Gondnok - 1 fő

Feladatai különösen:
-

a Virág Benedek Ház helyi szinten jelentkező üzemeltetési teendőit látja el, a műszaki vezető
szakmai utasításai szerint, a vezető művelődésszervező operatív irányításával.

Elvárt iskolai végzettség: érettségi

3.5.3. Művelődésszervezés
Művészeti vehető— 1 fő

Feladatai különösen:
- meghatározza a művészeti stratégiát, összehangolja a kulturális színtereinek művészeti és
közművelődési tevékenységét,
- kapcsolatot tart a kerületi művészeti élet szereplőivel, a fővárosi és országos kulmrális
intézmények vezetőivel, ügyelve az elfogadottságára és ismertségére,
- látogatói igényfelméréseket is értékelve összeállítja a programnaptárat, közép- és hosszútávú
terveket, a közcélú, a művelődést segítő programok és a nívós, de bevételorientált események
színvonalára és arányaira ügyelve,
- összefogja a kulturális színterek programjait és képviseli a területet a Budavári Önkormányzat felé
kulturális egyeztetéseken, tevékenyen részt vesz az Önkormányzat saját kulturális eseményeinek
szervezésében a Társaság képviseletében,
- segíti a kommunikációs munkatársakat adatszolgáltatással és fővárosi kommunikációs
partnerekkel való munkák összehangolásával,
- az arculat meghatározó képviselőjeként nyilatkozik a Társaság képviseletében, részt vesz kulturális
programok megnyitásában és moderálásában,
- középvezetőként segíti az Ügyvezető munkáját, értekezletek szervezésében és moderálásában,
programszervezői teljesítmények értékelésében, feladatok kiosztása és számonkérése révén,
- segíti a kitűzött és megfogalmazott célok elérését, a szervezett programok színvonalának emelését,
önállóan és felelősen ellátja a programszervezők által szervezett programok szervezésének és magas
színvonalú lebonyolításának koordinálását,
- ügyeleti eseti feladatokat lát el az esti és hétvégi programokon,
- a 1013 Budapest Krisztina tér 1. szám alatti helyiség egyes programjaiért, illetve részben a
terembérletéért felel, azoknak felelőseivel kapcsolatot tart és programjukkal kapcsolatos igényeiket
a ház lehetőségeihez képest teljesíti.
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- figyelemmel kíséri a szakterületével kapcsolatos eseményeket, szakmai konferenciákat, szükség
esetén továbbképzéseken vesz részt, képzi magát, ezekről vezetőjének beszámol.
Elvárt végzettség: 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet szerint középfokú szakképzettség

Operatív vehető — 1 fő

Feladatai különösen:
- legfontosabb feladata a művelődésszervezők munkájának összehangolása, az előre elkészült éves
programterv alapján, az Ügyvezető jóváhagyásával,
- összehangolja a művelődésszervezők, a kommunikációs csoport és az üzemeltetők munkáját,
- összegyűjti a programokhoz igazodó műszaki-technikai igényeket, és átadja a műszaki
vezetőnek, illetve a technikusnak, továbbá elkészíti a rendezvényszervezők programokhoz igazodó
heti munkaidő-elrendelését,
- az operatív vezető és a programszervezők heti megbeszélésen egyeztetik az ügyvezetővel és a
művészeti vezetővel az aktuális heti teendőket, feladatokat,
- részt vesz az üzleti terv szakmai részének kimunkálásában.
Elvárt végzettség: 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet szerinti szakirányú felsőfokú végzettség

Művelődésszervezők

—

összesen 5 fő

Feladataik különösen:
- az intézmény közművelődési szakmai feladatainak, munkatervi programjainak megvalósítása:
családi, gyermek- és ifjúsági programok, kiállítások, filmklubok, koncertek, színházi és egyéb
előadások szervezése,
- szakmai irányításukat a művészeti vezető és az operatív vezető végzi, a művelődésszervezők
felett a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja.
- az egyes művelődésszervező munkatársak szignálják a szerződéseiket, ellenőrzik és
aláírásukkal igazolják a saját területükhöz tartozó programok teljesülését,
- befogadhatják a teljesítésigazolás vagy szolgáltatói munkalap alapján elkészített számlákat,
és azokat a pénzügyi vezetőnek átadják (azzal, hogy az ügyvezető azokat minden esetben
ellenjegyzi)
Elvárt végzettség: 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet szerinti szakirányú felsőfokú szakképzettség

Galéria-felelősök — 2fő

Feladataik különösen:
- két galéria nyitvatartási idejében a helyszínen tartózkodnak, fogadják és információval látják el a
belátogatókat,
- nyitják- zárják a helyeséget, ügyelnek a helyi vagyonvédelemre, közreműködnek az oda szervezett
egyéb programok megvalósításában.
Elvárt iskolai végzettség: középfokú végzettség
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3.5.5. Kommunikációs csoport - 2 fő
Feladata különösen:
- a PR-munkatárs felelősek a külső PR és kommunikációs feladatok ellátásáért, ennek keretében
kidolgozza és kivitelezi a Társaság marketingstratégiáját,
- munkája során szorosan együttműködik a művelődésszervező csoporttal és a művészeti
vezetővel, végrehajtja az ügyvezető utasításait.
Elvárt iskolai végzettség: 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet szerint szakirányú felsőfokú
szakképzettség (médiaszerkesztő)

4. A TÁRSASÁG MUNKARENDJÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

4.1. A munkavégzés helyei
A Társaságnak hét különböző helyszínen található kulturális színtere és egy raktára van, melyek az
alábbiak:
Márai Sándor Művelődési Ház („Máraikult”)
Virág Benedek Ház
Jókai Anna Szalon
Vízivárosi Klub
Tér-Kép Galéria
Várnegyed Galéria
Országház utcai könyvtár
Ferenczy Vizuális Műhely
Aladár u. 14. raktár

4.2. Munkáltatói jogok gyakorlása
Minden munkavállaló felett az Ügyvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Az Ügyvezető alkalmazásának, megbízásának, felmentésének, illetve a megbízás visszavonásának,
összeférhetedenség megállapításának, továbbá fegyelmi eljárás megindításának, fegyelmi büntetés
kiszabásának jogát az Önkormányzat Képviselő-testület; az egyéb munkáltatói jogokat az
Önkormányzat Polgármestere gyakorolja.

4.3. Munkaidő, szabadság
A munkatársak munkaidő-beosztását az ügyvezető határozza meg az operatív vezetővel és a
művészed vezetővel együtt, akik a saját területük munkaidőbeosztását készítik el. A munkarendben
történő változásokat legalább 24 órával korábban egyeztetik az érintett munkavállalóval.
A napi munkavégzés idejét minden munkavállaló jelenléti íven vezeti.
A szabadság az Mt. szerinti mértékben jár a munkavállalóknak.
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A S2ervezők és a műszaki munkatársak beosztását a nyitvatartási idő alatt a programokhoz igazodva
szükséges meghatározni. A művelődésszervezők nemcsak a rendezvény- és a közönségszervezést
látják el, hanem a teljes rendezvényt végig kísérik.

4.4. Béren kívüli juttatások
A Társaság munkavállalóit a munkaszerződésben meghatározott bruttó havi béren felül további
béren kívüli juttatások illetik meg, amelyet az adott évre készített „Cafeteria Szabályzat” és „Béren
kívüli juttatások szabályzata” határoz meg.

4.5. A helyettesítés általános rendje:
A helyettesítés rendjét az Ügyvezető állapítja meg, és azt a munkavállalók munkaköri leírásában
rögzíti.
A munkavállalók az Ügyvezető által a hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel
meghatározott határidőig minden év elején éves szabadságtervet készítenek, amelyet a helyettesítési
rendre is figyelemmel az Ügyvezető hagy jóvá.

4.6. Döntési mechanizmusok:
A Társaságnál a végső döntéseket az Ügyvezető hozza, a döntés-előkészítésben és a
véleményezésben részt vesz minden munkatárs, de kiemelten a szakterületi felelősök.
A Társaságnál a döntés-előkészítés három területen zajlik:
a) szervezed/stratégiai,
b) programszervezési és marketing,
c) üzemeltetési.
Mindhárom területen kialakuló váradan, előre nem látható döntési helyzetekben a végső döntés
meghozatala az Ügyvezető feladata. Az éves üzleti terv valamennyi szakterület együttműködésével
készül.

4.6.1. A szervezeti és stratégiai szintű döntés-előkészítés és döntéshozatal
A Társaság által a közművelődési közfeladattal összefüggésben a vagyonhasznosítási célból átvett
ingadanok gazdaságos, színvonalas üzemeltetése érdekében kialakított stratégia meghatározása az
Ügyvezető feladata.
A stratégia fontos részei:
- a kulturális színterek gazdaságos működtetése,
- a Társaság éves programrendjének összeállítása,
- az üzemeltetés, programok, rendezvények költségvetésének elkészítése,
- az arculati irányelvek meghatározása,
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— a marketingstratégia meghatározása,
— a terembérleti rendszer alapelveinek megfogalmazása és hatékony működtetése.
A kulturális színterek biztonságos, gazdaságos üzemeltetése és a fentiek összehangolt működtetése
az Ügyvezető felelőssége, aki a döntéseket az adott területek vezetőivel történt egyeztetést követően
hozza meg.
Az SZMSZ ben nem szabályozott kérdésekben írásbeli ügyvezetői utasítások és belső szabályzatok
határozzák meg a feladatok végrehajtását.
A strukturált, illetve a váratlan feladatok megoldása, figyelemmel követése, ellenőrzése és értékelése
céljából az Ügyvezető:
— hetente tart vezetői értekezletet a művészeti vezető, az operatív vezető, az üzemeltetési
munkatárs, a pénzügyi vezető és a kommunikációs munkatárs részvételével,
— minden nap egyeztet az operatív vezetővel és pénzügyi vezetővel.

4.6.3. Programszervezési és marketing döntés-előkészítés
A művelődésszervezők a programokhoz igazodóan munkaköri megbeszéléseket tartanak akár
naponta is, az operatív vezető irányításával.
A tevékenységükhöz szorosan kapcsolódó reklámigényeiket a kommunikációs munkatárssal
egyeztetik.

4.6.4. Művészeti zsűri
Ennek a belső fórumnak az a feladata, hogy a beérkezett civil bemutatkozási igényeket szakmailag
minősítse, hogy a Társaság csak megfelelő színvonalú tartalmakat tárjon a látogatók elé. Vezetője a
művészeti vezető, tagjai az operatív vezető és egy közművelődési munkatárs.
A véső döntést az Ügyvezető hozza meg.

5. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSSEL, A
SAJTÓNYILVÁNOSSÁGGAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
A Társaság a tevékenysége során köteles megtartani a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (a továbbiakban:
GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény rendelkezéseit.

A sajtónyilvánossággal kapcsolatos ügyekben az Ügyvezető jogosult eljárni.
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Záró rendelkezés

Az SZMSZ-t a Felügyelőbizottság a........ /2021 (................................. ) FEB határozattal, Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az........../.......... (...............) önkormányzati
határozatával hagyta jóvá. A hatályba lépés időpontja:.......................................
Budapest, 2021.............................................

Ari Zsófia
ügyvezető
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I.

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Egy új intézmény megismertetése, megszerettetése a jövőbeni közönséggel, a potenciális
látogatók megszólítása - a már körvonalazódó programtervek és az újonnan megnyitott épület
iránti érzékelhetően nagy érdeklődés ellenére is - nagy kihívás. Ezt a feladatot tovább
nehezítette, hogy a kulturális élet világszerte nagy átalakuláson ment és megy keresztül. A
koronavírus-járvány hatására átalakult a közösségi szórakozás, a rendkívüli járványhelyzet új
kihívások elé állította a rendezvény- és művelődésszervezőket. Miközben a pandémia
következtében a szociális kapcsolatainkat kénytelenek voltunk minimalizálni, a járványhelyzet
korábbi szakaszaiban hatalmas népszerűségnek örvendő, online formában elérhető kulturális
események közvetítései iránt érezhetően csökkent az érdeklődés. A nehézségek ellenére az I.
kerületi Budavári Önkormányzat közművelődési intézményének, a Budavári

Kulturális

Nonprofit Kft. ügyvezetőjeként 2022-ben is fő célomnak és feladatomnak tekintem, hogy
intézményünk a kerület, illetve a főváros lakóinak továbbra is minőségi szórakozást biztosítson.
A 2022. évben várható bevételi és kiadási tételeket fokozottan óvatos becsléssel
próbáltuk tervezni, hiszen adott költségtípusokhoz jelen rendkívüli helyzetben tapasztalati
adatok nem állnak rendelkezésre. Az alkalmazotti állomány növelése és annak megtartása az
intézmény kiemelt jövőbeni céljai között szerepel, amint erre az anyagi feltételek rendelkezésre
állnak.
Az intézmény ügyvezetőjeként a Nonprofit Kft. jelentős jövőbeni kihívásokkal telített
2022. gazdasági és kulturális évét a legnagyobb körültekintéssel és alapossággal próbálom
igazgatni, illetve annak felmerülő hiányosságait megoldani. Az előzetes pénzügyi tervezés során
igyekeztem fokozott figyelmet fordítani arra, hogy a tervezett bevételek gazdaságilag
megalapozott tételekből eredőek legyenek, és a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok
megfelelő és színvonalas ellátásához szükséges mértékűek legyenek. A 2022. január 1-től már
a Márai Sándor Művelődési Ház tevékenységét is a Nonprofit kft fogja szervezni az
önkormányzattal létrejött közművelődési megállapodás alapján.II.

II. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. a Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a
közművelődésről szóló 24/2021 {X.6.) sz. önkormányzati rendelete alapján, a rendeletben
meghatározott közművelődési feladatok ellátásához elsősorban az alapító okiratában rögzített
alapfeladatok teljesítésével járul hozzá. Ezen keretek közt kulturális szolgáltatást nyújt,
közművelődési tevékenységet támogat. Tevékenyen részt vesz a közösségi kulturális
hagyományok fenntartásában és a művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a
lakossági művészeti kezdeményezések támogatásában, művészi értékek létrehozásában és
megőrzésében. Az Alapító Okirat szerint az intézmény fő tevékenysége a kulturális szolga Itatás,
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és ennek megfelelően működteti intézményeit. E feladat során alapvető célunk jelentős
művészi értéket képviselő produkciók megismertetése a közönséggel.
A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI

A vállalkozás neve: Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Székhelye: 1013 Bp. Krisztina tér 1.
Alapításának éve: 2021
E-mail: info@maraikult.hu
Működési forma: nonprofit gazdasági társaság (Nonprofit Kft.)
Alapító tulajdonos: Budapest I. kerületének Önkormányzata (1014 Bpv Kapisztrán tér 1.)
A társaság képviseletére jogosult személy: Ari Zsófia ügyvezető
Adószám: 27414169-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-389131
A cég statisztikai számjele: 27414169-9004-572-01.
A társaság fő tevékenysége: művészeti létesítmények működtetése
A társaság telephelyei: Virág Benedek Ház, Jókai Anna Szalon, Várnegyed Galéria, Tér-Kép
Galéria, Országház utcai könyvtár. Vízivárosi klub, Ferenczy Vizuális Műhely (Fő u. 3), Aladár u
14. raktár

Szervezeti felépítés:
1 fő ügyvezető
1 fő gazdasági - pénzügyi munkatárs
1 fő művészeti vezető
1 fő operatív vezető
5 fő kulturális programszervező
2 fő galéria menedzser
1 fő gondnok
1 fő hang-és fénytechnikus
2 fő kommunikációs szakember
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III. MŰKÖDÉSI TERV

Intézményeink új, fiatalos programstruktúrát kialakítva az I. kerület meghatározó, központi
közösségi-kulturális

intézményeként

kíván

bekerülni

a

kerület

és

a

budapestiek

mindennapjaiba. Elsődleges célunknak tekintjük, hogy a Budapest I. kerület Budavár
Önkormányzatának tulajdonosi elvárásait-, a kerület és a főváros lakosságának, civil
szervezeteinek igényeit kielégítsük, magas szakmai színvonalon ellássuk a vállalt és elvárt
közművelődési és közfeladatokat.
Célunk a költségvetési javaslathoz az intézményi adatok alapos előkészítése, a jövő évi
előirányzatok teljeskörű felmérése érdekében. Az intézmény lehetőségeihez mérten továbbra
is törekszik arra,

hogy

közfeladatainak

ellátása

során

gazdaságilag

kiegyensúlyozott

tevékenységet végezzen, művelődési és kulturális szolgáltatásait pedig minél magasabb
színvonalon lássa el.
Programjaink minél sikeresebb megvalósítása érdekében az elmúlt évben is fontosnak
tartottuk az együttműködést, a folyamatos kapcsolattartást és további kapcsolatok kiépítését a
környék és a kerület intézményeivel is.
Nagy hangsúlyt fektetünk a kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, valamint a
kerületi oktatási intézményekkel való együttműködésre. Kiemelt célunk céges rendezvények,
ünnepi összejövetek, esküvők stb. céljából terembérleti együttműködések létrehozása és ezen
rendezvényeink által növelni a saját bevételi forrásunkat.
Programstruktúránk kialakításánál igyekszünk figyelembe venni a kerület egyéb
intézményeinek, mindenekelőtt a Várkert Bazárnak a kínálatát, ügyelve arra, hogy a többi
intézmény kínálatától és látogatói bázisától eltérő célközönséget szólítsunk meg. A tervezett
programszerkezet a legszélesebb korosztály és érdeklődési kör igényeit igyekszik kielégíteni.
A fiatalabb korosztály által is kedvelt könnyű- és komolyzenei koncertek, zenés, irodalmi estek,
hangulatos zenével kísért borkóstolók szintén a programkínálat részét képezik majd. A
nyugdíjasok kisközösségei számára lehetőséget biztosítunk hagyományápoló, ismeretterjesztő,
városvédő

vagy

irodalmi

tematikájú

találkozók

felnőttprogramokon túl feladatunknak tartjuk

az

létrehozására.
óvodásoknak,

A

fentebb

felsorolt

kisiskolásoknak szóló

szórakoztató, tanító és készségfejlesztő célzatú programok szervezését is.
A számunkra releváns pályázatokat folyamatosan számontartjuk és követjük. A dologi
kiadások tervezett összege igazodik a 8 telephelyünk és 1 székhelyünk miatt megnövekedett
igényéhez. Az intézményeink éves tevékenysége során a kulturális és közművelődési feladatok
ellátását művészeti vállalkozások bevonásával oldjuk meg. Ebbe a tevékenységi körbe
tartoznak a tanárok, rendezők, színészek, zenészek, eseti egyéb szolgáltatók stb. is, ahol a
szakmai követelmények kívánják meg, hogy alkalomtól függően más és más lássa el
szakképesítésének megfelelően az adott feladatot.
Egyes szakkörök terembérleti díj ellenében működnek majd, de indokolt esetben
térítésmentesen biztosítunk termet jótékonysági célú vagy egyéb közhasznú rendezvények,
tevékenységek érdekében.
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2022-ben a Nonprofit kft pályázatot tervez meghirdetni civil szervezetek számára
helységhasználatra. Ez jelenleg még kidolgozás alatt van.

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft telephelyei:

1.

Márai Sándor Művelődési Ház

Cím: 1013 Budapest Krisztina tér 1.
Facebook: https://www.facebook.com/maraisandormuvhaz
Honlap: maraikult.hu

Egyértelmű, hogy zászlóshajóként van jelen a Budavári Kulturális Nonprofit Kft portfoliójában a
Márai Sándor Művelődési Ház. Egy jelentős beruházással épült házról van szó, ami új, modern
belsővel rendelkezik. Ez azonban sajnos nem teljesen illeszkedik egy korszerű kulturális
intézmény tevékenységi köréhez. Mint legtöbb színterünk, ez is megannyi specialitással szorítja
kordába a lehetséges tevékenységeket, vagy éppen inspirálja azokat. A Díszterem, mely elvileg
a legtöbb befogadó tevékenységünket kellene, hogy kiszolgálja, feltűnően díszes kialakítású,
ami erősen meghatározza és jellegzetessé teszi a belépő közönség érzetét. Azzal a problémával
is meg kell küzdenünk, hogy egyrészről kicsi térről van szó, másrészről nincs kiszolgáló
apparátusa, harmadrészről a lehetséges technikával való felszerelése akadályokba ütközik a
stukkók miatt. Ebben a térben maximum egy 8x8-as színpad felállítása lehetséges, ami viszont
meghatározza a nézők számát is, ami így kb. max. 70 főben állapítható meg. így igazi
bevételtermelő rendezvényeket nem lehet ebben a teremben tartani, de ez elmondható az
összes hozzánk tartozó infrastruktúráról is. Technikailag ki kell dolgoznunk azokat a
módszereket, amelyek lehetővé teszik, hogy a stukkók ellenére mégis technikát telepítsünk a
térbe (vizuális és fény), hogy azt ne improvizatív módon, hanem megfelelő protokoll szerint
tegyük, ami esetleg azt is eredményezheti, hogy kisebb beruházást kell tennünk. Ez előfeltétele
annak, hogy a zenei és színházi befogadótevékenységünk megfelelő teret kapjon, hiszen a
modern előadóművészeteknek ma már természetes része a technológia.
Mindezek nyomán, az adottságokat figyelembe véve, úgy tervezzük, hogy a Díszterem
elsősorban előadó-művészeti ínyencségek programjaival jelentkezik majd. A helyszín adottságai
- annak ellenére, hogy az utcazaj néha behallatszik - a klasszikus és kortárs zenét egyértelműen
kiemelt helyzetbe hozhatják. A zenei programot sokrétűen építjük fel, repertoárunk a klasszikus
szerzőktől a kortársakig és a kísérleti zenéig terjed. Törekszünk arra, hogy kifejezetten nagy
nevű, egyedi minőséget hordozó művészekkel és művészeti műhelyekkel dolgozzunk együtt,
hogy a MáraiKult brand összekapcsolódjon ezzel a területtel. Ha a művészek megismerik a
helyszínt, remélhetőleg meg is szeretik azt, és így a Díszterem idővel egy új mini zeneakadémiai
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helyszínné nőheti ki magát. Ezt a tendenciát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemmel való,
sokrétű együttműködéssel szeretnénk megalapozni.
Ezt a profilt kiegészíti egy színházi befogadó program, amit a kortárs színházi szcénára
alapozunk. Ezzel a programmal ösztönzzük o hazai független és kortárs színházi nevelési, báb-,
tánc-, színházművészeti tevékenységeket, támogatjuk a művészeti kockázatvállalást, a
művészeti programunk által erősítjük az előadó-művészeteket és a közösségépítést, illetve az
előadó-művészetek és a pedagógiai kezdeményezések közötti kapcsolatokat A minőségi
program célja egyszerre legyen a lokális és a Budapesti közösség megszólítása.
Külön szeretnénk kiemelni a színházi és tánc társulatokat: Sztereo Akt/Boross Martin, Dollár
Papa Gyermekei/Ördög Tamás, KV Társulat/Száger Zsuzsanna/Urbanovits Krisztina, Forte
Társulat/Horváth Csaba, Láthatáron Társulat/Feuer Yvett, Szalai Kriszta, Baltazár Színház,
Metanoia Artopédia, K2 Színház, Nézőművészeti Kft, Hód Adrien, Artus, Tünet Együttes.
Befogadó programunkban többek között számítunk rájuk is, amit a már említett nyári színházi
fesztivál megrendezésével húznánk alá, amely - ha a megfelelő finanszírozás rendelkezésünkre
áll, akkor - komoly jelenlétet biztosíthatna mind az 1. kerület lakói számára, mind Budapest
viszonylatában.

Ugyanakkor továbbra is szeretnénk a komolyzenét kellően komolyan venni. Rohmann Ditta
kiváló sorozata, mely a Fortepiano köré szerveződik továbbra is szervesen illeszkedik
intézményünk programjaiba. Partnerként számítunk programjaink kialakításában a Metrum
Ensemble-ra, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre. Debussy fesztiválunk, melyet 2022
második felére tervezünk, elképzelésünk szerint egyszerre szólítja majd meg a kerületi és a
kerületen túli komoly zenét kedvelő lakosságot, mivel ebben a kerület zeneiskolái egy
színpadon szerepelhetnek komoly és könnyűzenészekkel Harcsa veronikától az Animae musica
zenekarig.
Az év elején a Magyar Kultúra Napja indítja színházi évadunkat, amit mi a Magyar Kultúra
Hetévé szeretnénk szélesíteni. Ennek programját Jordán Tamás és a Sebő. együttes József. Attila
estje, Szalai Kriszta szociálisan érzékenyítő monodrámáj.a, valamint a KV Társulat Médeia c.
előadása adja.
V
; . ■
■ . ' V- . .
.
.
Jövő évtől elindul a ház termeinek művészeti élet mindennapjaiba való becsatolása is, melyben
színházak és komolyzenészek próbatermi lehetőségeit igyekszünk kiszélesíteni. Egyik ilyen
kedvezményezettünk az Artman Alapítvány, amely mozgáskorlátozottakkal foglalkozik, és
bázisuk az 1. kerületben van. Ilyen és ehhez hasonló lehetőségekkel kívánjuk nyitottá tenni
épületünket, és erősíteni a közösségi tér élményét intézményünkben.

2. Virág Benedek Ház
(a közművelődési
helyiségei)

megállapodásban

és vagyonhasznosítási

szerződésben

meghatározott

Cím: 1013 Budapest, Döbrentei utca 9,
Facebook: https://www.facebook.com/viragbenedekhaz
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A Budavári Önkormányzat korábban Tabán helytörténeti kiállítást és dokumentációs központot
üzemeltetett az épületben, majd a 2015-ben történt felújítási munkák után megnyílt a
Döbrentei utca felőli kiállítótér. 2018 óta rendszeresen ad helyet kiállításoknak, melyek között
szerepelt már fotó, képzőművészeti- és helytörténeti kiállítás is. 2020-tól a Budavári
Önkormányzat színes, kortárs kulturális centrumot működtet itt, ahol a kiállítások mellett a
belső udvaron és az emeleti teremsor XIX. századi festett tereiben minden korosztályt
megszólító programok kerülnek megrendezésre. Könnyű- és komolyzenei koncertek, családi
programok és

nyáresti

kertmozi vetítések várják a

látogatókat. A

nyári

szezonban

gyerektáboroknak adnak otthont az épület különböző részei. A Virág Benedek Ház modern,
alternatív művészcsoportoknak, valamint civil kulturális kezdeményezéseknek is teret ad,
ötvözve egy kiállítótér, egy alkotói inkubátorház és egy befogadó szemléletű, közösségi
találkozóhely funkcióit.
A Virág Benedek Ház szakmailag egy komplex helyzetet teremt. Építészetileg nem kulturális
térként keletkezett, és ez rányomja bélyegét funkcionalitására, viszont mint kulturális örökség
rendkívül inspiráló környezetet ad. Két fajta kiállítótérnek dedikált teremegyüttessel
rendelkezik: a földszinti helységekből álló, boltíves kiállítási térrel, valamint az 1. emeleti,
festett falakkal rendelkező szobasorral. Ezek régies hangulata jellegzetes miliőt alakít ki, ami
nem teszi lehetővé bármilyen kiállítás befogadását. Tudatosan érdemes kezelni a kiállítások
beilleszkedő vagy ellenpontozó jellegét. Ebből az következik, hogy az itt megjelenő
aktivitásoknak kifejezetten figyelembe kell venniük a speciális környezetet, amik így valamely
mértékben maguk is csak speciálisak lehetnek. Található még itt egy nagyobb pincehelység,
ami csak nevében van a föld alatt, szintén boltíves, és frissen felújított, de nagysága legfeljebb
csak egy kb. max. 6x6 m-es színpadi tér kialakítására ad lehetőséget, és max. kb. 60-70 fő
befogadására lehet alkalmas, és magassága is korlátozott. Nem szabad elfelejteni a ház
csodálatos, régi hangulatú udvarát sem, mint lehetséges színteret, ami megfelelő technikai
felvonulással

különösen

alkalmas

lehet

nyári

szabadtéri

események

szervezésére.

Összességében az a kép alakul ki, hogy a Virág Benedek Ház arra ösztönzi az ott megjelenő
aktivitásokat, hogy vegyék figyelembe a hely szellemét és jellegét. Sőt, fordítsuk meg ezt a
gondolatot, és mondjuk ki, akkor válnak igazán hitelessé ezek az aktivitások és produkciók, ha
használják a hely hozzáadott értékét. Ebből viszont az következik, hogy a Virág Benedek Ház
profiljának meghatározásában érdemes figyelembe venni a performatív kapacitással, a
reflektív jelleggel, a nagy alkalmazkodási készséggel bíró, egyedi hangulatra képes aktivitások,
produkciók preferenciáját. Tehát a Virág Benedek Házban fokozottan igaz az a meglátás, hogy
érdemes olyan helyzeteket teremteni, hogy a programpolitikában kifejezetten a performatív
elemekkel dolgozó, a hely szellemét és/vagy adottságait kihasználó produkciók, aktivitások,
akár a nem-klasszikus, helyspecifikus formák jelenjenek meg.
Ilyen, de kollektív alapokon álló megvalósítás lenne, egy nyári színházi fesztivál megrendezése.
Ezt a programot a Virág Benedek Ház különleges udvarára tervezzük, ami egészen egyedi
adottsággal bír a város közepén. Ez egy olyan hagyományteremtő kezdeményezésnek
gondoljuk, ami egyrészről az 1. kerületet még inkább beágyazná a budapesti kulturális életbe,
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másrészről még inkább szembe ötlővé tenné a hely adottságait, mivel a produkciók egy része
kifejezetten úgy készülhetne, hogy figyelembe veszi azokat.
Vizuális művészeti területen a Tér-Kép galéria kurátorával szorosan együttműködve
szeretnénk kialakítani a kerületi vizuális művészeti élet új közösségét, mely szemléletünk
szerint a kerületi művészek szellemi közösségére támaszkodna, célunk közösen elérni, hogy
egy a fővárosi, s talán azon is túlmutató művészeti centrum alakulhasson ki.
A tervezett Fortepan kiállítás lenne a Tandori kiállítást követő következő nagyobb kiállítás az
emeleti

kiállítótérben,

valamint

ezt

követően

a

Magyár

Képzőművészeti

Egyetem

doktoriiskolájának kiállítása, amire mint partner tekintünk a jövőben is.
Eközben a földszinti kiállítóteret helyi és nem helyi rezidens kiállítókkal szeretnénk megtölteni,
otthont adni a kultúrának.
Szeretnénk, ha a Krisztinaváros Virág Benedek Ház Márai Sándor Művelődési Ház és Tér-Kép
galéria háromszögében szorosan együttműködve tudnánk programjainkat megvalósítani.

1. Jókai Anna Szalon

Cím: 1011 Budapest Iskola utca 28.
E-mail: jokaiannaszalon@budavar.hu
Facebook: https://www.facebook.com/jokaiannaszalon
A 2017-ben megnyílt szalon jelenleg egy egyedülálló kulturális helyszín és közösségi tér a
Vízivárosban, amely találkozási pont a városrész szerelmeseinek, a lokálpatriótáknak - és a
polgári szalonok atmoszféráját idéző enteriőrben fogadja a szépirodalom és kultúra híveit:
könyvbemutatók, kortárs irodalmi műsorok színtere.
A Jókai Anna Szalon népszerű programja a Lyukasóra Próza játékos irodalmi fejtörő
műsor, melyben a legnevesebb kortárs írók, szerkesztők (többek között Lackfi János, Nyáry
Krisztián, Szabó T. Anna, Szegő János) olvasnak fel részleteket egy-egy általuk kiválasztott
irodalmi műből, amelynek szerzőjét a játékostársaknak kell megfejteni. A Mondj Te is egy
verset! estek egy-egy kiválasztott költő vagy mű köré szerveződnek minden hónap harmadik
keddjén. Házigazda: Takács Bence Ervin MMA-ösztöndíjas előadóművész. A jövőbeni terveink
között szerepel folytatni a Családban marad című irodalmi beszélgetős sorozatot, a Lackfi János
által vezetett Irodalmi játszóház felnőtteknek programot, a Történelmi, Zenetörténeti, illetve
Jazz klubbot, illetve a filmklubbot.
Az idős polgártársaink jóllétét szolgálja a Léleksimogató - memoriter foglalkozás Rák
Kati színművésznővel, ahol heti rendszerességgel, jó gyakorlatokkal és emlékek felidézésével
karbantarthatják gondolkodásukat, memóriájukat, beszédkészségüket a résztvevők.
A Szalon az elmúlt években is számos zenei, irodalmi és színházi, továbbá ismeretterjesztő
eseményt fogadott.
A Jókai Anna Szalon szintén egy határozott jellegzetességekkel bíró helyszín, mivel egy
nagypolgári lakás miliőjét idézi meg. Nyilvánvalóan folytatni érdemes azt az eddigiekben is
9
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működő profilt, ami tipikus szalonként működtette ezt a helyszínt. Intim tér, ahol leginkább az
irodalmi, a szellemi, a kis kamarazenei események találhatják itt meg a helyüket, ahol a
testközelség és a közvetlenség különös hangulatot tud teremteni. Kiegészítésként érdemes
lenne a szalonra színházi játszóhelyként is tekinteni, hiszen ma már elég sok olyan társulat
létezik, amelyek kifejezetten a lakászszínházi formát preferálják. Ebben tehát minimális
változást képzeltünk el. Viszont élénken indítványozom, hogy a szalon egyfajta társadalmi
szellemei műhely jelleget is kapjon, ahol a társadalmi együttélés, együttműködés, és annak
reflektív, kritikai vonatkozásai, pártpolitikától mentesen kapjanak helyet.

2. Várnegyed Galéria

Cím: Batthyány utca 67.
Facebook: https://www.facebook.com/varnegyedgallery

A 2004-ben alapított Várnegyed Galéria a kezdetektől fogad képzőművészeti, fotográfiai,
iparművészeti tárlatokat. A grafikustól és a szobrásztól a textilművészig számos alkotó otthonra
talált a Vízivárosban található kiállítótérben, amely a helyi, budai művészek számára is egy
stabil pont lett a művészeti életben. A rangos díjakkal elismert mesterek mellett a pályakezdők
számára is nyitott a lehetőség a képzőművészet mellett a design területén is, melynek egyre
több, nemzetközi kitekintésű, formálódó műhelye kaphat bemutatkozási lehetőséget Buda
belvárosában.
A Várnegyed Galéria szintén egy kisgaléria, és szintén egy jó állapotban lévő, jól ellátott tér,
és hasonló adottságokkal rendelkezik, mint a Tér-Kép, azzal a különbséggel, hogy egy alagsori
helységről van szó. Úgy gondolom ez a galéria szintén betölthetne egyfajta híd szerepet,
mégpedig olyan értelemben, hogy lehetőséget adhatna a professzionális és az amatőr határán,
a civil, helyi kreatív aktivitások által, a helyi képzőművészeti örökségek feldolgozása által,
valamint az alkalmazott képzőművészet által létrehozott alkotások, értékek bemutatására,
ápolására. Ez azt is jelenti, hogy a Várnegyed Galéria tere és működése nagymértékben fog
kapcsolódni a Vízivárosi Klub működéséhez, vagyis a civil és helyi kezdeményezések számára
mégnagyobb tér nyílik meg.

3. Tér-Kép Galéria

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 83- 85.
Facebook oldal: https://www.facebook.com/terkepgaleria

A Tér-Kép Galéria 2018. november 15-én nyitott Fábri Zoltán filmrendező festményeivel. A
jelenre reflektáló, aktuális kérdéseket felvető és sokszínű kiállításokra törekszünk ebben a
térben. Változatos művészeti ágakból érkeznek kiállítóink. A frissen végzett alkotóknak épp úgy
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teret szeretnénk biztosítani, mint a szakmában már hosszabb ideje tevékenykedőknek, hisz
elsődleges célkitűzésünk egyike, hogy a látogatók mindig valami friss, új gondolattal
találkozzanak, vigyék ezt tovább magukkal, érleljék, s új és új párbeszédek induljanak általuk. A
kiállításokat- a közönséggel való együttműködést minél inkább erősítve - gyakran kísérő
programok színesítik, beszélgetések, szakmai előadások, tárlatvezetések formájában. Olykor
egész középiskolai osztályok térnek be hozzánk, bővíteni eddigi ismereteiket, tapasztalati úton
kiegészíteni tanulmányaikat, fejlődésüket előre mozdítani. A Tér-Kép Galéria esetében a
legkönnyebb a helyzet, mivel egy klasszikus kisgalériáról van szó. Terei és felszereltsége
megfelelő

teret

tud

biztosítani

mindenféle

klasszikus

formában

kialakított

kiállítás

megvalósításához, a képzőművészet majd minden ágában, jól használható fehér falai miatt akár
vizuális installációk tekintetében is. Viszont nagysága {egy tér) elsősorban az egyéni vagy kettős
kiállítások megrendezésére predesztinálja, mivel a csoportos kiállítások esetében egyfajta
túlzsúfoltság figyelhető meg. Javaslatom az, hogy a galéria programját a kortárs képzőművészet
alkotóiból és alkotásaiból szervezzük. Arra törekszünk, hogy rendszeres együttműködést
tudjunk kialakítani különböző képzőművészeti felsőoktatási intézményekkel (pl. Magyar
Képzőművészeti Egyetem, Egri Képzőművészeti Egyetem). Emellett szeretnénk elérni azt is,
hogy mi magunk, mint intézmény is ösztönözzük egyedi és meghatározó kiállítások létrejöttét.
Ennek érdekében szükségesnek tartjuk, hogy kurátorokat vonjunk be a munkánkba, de saját
kurátor szakember alkalmazásával is szeretnénk gazdagítani a szakmai stábot, segítve ezzel a
Virág Benedek Ház és a kerületi művészeti élet fellendítését, s annak közösséggé szervezését is.
A tervezett kiállítások mellett szeretnénk Pályázati együttműködésben is dolgozni a Magyar
Képzőművészeti Egyetemmel és a Moholy Nagy Művészeti Egyetemmel, melyben teret és
szakmai útmutatást biztosítunk kurátor hallgatóknak, művészeknek és grafikusoknak egyaránt,
kortársaikkal való közös kiállítások megszervezéséhez.

4. Országház utcai könyvtár
Cím: 1014 Bp., Országház u. 13.
A Várban, az Országház u. 13. szám alatt, a Budavári Önkormányzat rendszeresen, heti két
alkalommal nyitva tartó, térítésmentes könyvtárat működtet a kerület lakosai részére. Ez a
könyvtár egyben közösségi tér is, amely elsősorban idősebb embereknek nyújt egyfajta
találkozóhelyet. A könyvtárba minden I. kerületi lakos beiratkozhat, és a szolgáltatásokat
ingyenesen igénybe veheti. Egyedül költségvetésünk határozza meg, hogy milyen módon
tudjuk fenntartani ezt a szolgáltatást.
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5. Vízivárosi Klub

Cím: 1015 Budapest, Batthyány u. 26.

A klub 2014 óta bővíti a kerületi kulturális intézmények sorát, mint közösségi színtér. Családias
jellege, utcára nyíló előtere és a ház előtti hangulatos tér mind erősíti a hely rendeltetését. Fő
profilja, hogy otthont adjon kis létszámú, klubszerűén működő rendszeres programoknak,
amelyek széles palettával kínálnak lehetőséget a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére,
elsősorban

a

környékbeli

lakók

részére.

Egészségmegőrző,

mozgásos

foglalkozások,

művelődés, ismeretterjesztés, kézműves foglalkozások mellett az elmúlt évben társadalmilag
hasznos témájú workshopok és fogyatékkal élőket megszólító programok is megjelentek a
kínálatban. A nyári

időszakban

napközis gyermektáborok zajlanak.

Emellett a

klub

alkalmanként a kerületi civil egyesületek programjaihoz biztosít helyszínt és kiemelt célja a
közösségépítő kezdeményezések indítása és támogatása. 2020-tól napjainkig az önkormányzat
által kiírt pályázat útján lehet jogosultságot nyerni a klub tevékenységi köreire, melyet külön
bizottság bírál el.
A Vízivárosi Klub egy olyan színterünk, amelynek hagyományai adják egyértelmű jellegét, és
ezen nem is változtatnánk. Ennek a jellegnek a lényegi vonása, hogy a helyi civil társadalom
számára nyújt fontos színhelyet. Szeretnénk még fontosabbnak tekinteni ezt a funkciót, és a
klubon keresztül még nagyobb hangsúlyt helyezünk a civilek felkutatására, támogatására.
Másrészről próbáljunk lehetőség szerint minden civil tevékenységet - legyen az művészi vagy
közművelődési-elsősorban ide- és a Várnegyed Galériába összpontosítani, ami így, a galériával
együtt, egyfajta központtá tudna válni, jobban össze tudná gyűjteni az ebben a körben mozgó
aktivitásokat, és az erre érzékeny közönséget.
Tervezzük megvizsgálni annak lehetőségét, hogy a Vízivárosi klub és esetenként a Várnegyed
Galéria mellé hogyan tudna beilleszkedni, mint helyszín az Országház utcai könyvtárhelységünk
és a Fő utca 3. alatti helységeink. Ezekben amúgy is civil alapú tevékenység folyik, és ezek jobb
szervesülésével már elég komoly apparátust tudunk biztosítani a civil szervezetek számára. A
klub és az egyéb színhelyeinken megjelenő programok közötti kapcsolatot erősítsük meg.
Például a befogadott művészi produkciók és aktivitások figyelmét irányítsuk a klub
kapcsolatrendszerében megjelenő civilek felé, ha a közvetlen társadalmi kapcsolat igénye
felmerül bennük, és használhassák a klubban felgyülemlett civil jelenlétet, valamint a róluk való
tudást. De az is célunk lehet, hogy a civil szervezetek figyelmét a klubon keresztül próbáljuk
meg erőteljesebben ráirányítani a színhelyeinken megjelenő aktivitásainkra, ösztönözni őket
az önkéntes részvételre
Mindéhez az kell, hogy a klub tényleg szerves része legyen az intézménynek, és maga is,
hasonlóan hozzájuk, egyfajta proaktív „civil" szervezetként működjön. A pro-aktívitás
értelmezését egy példával próbálom megvilágítani: érdemes lenne felvenni a kapcsolatot a
Budapest 100 szervezőivel, és megkeresni az abban résztvevő 1. kerületi épületek lakóit, és
segíteni az abban megjelenő energiák fennmaradását. Lényegében tehát azt javaslom, hogy a
Vízivárosi Klub a Nonprofit Kft aktívabb kapcsolata legyen a civilek felé, ami nem csak befogadja
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a civil szervezetek tevékenységét, nem csak szabadidős tevékenységeket kínál fel, de
aktvitásokat is generál.

IV. MARKETING TERV

Kiemelten fontos feladatunknak tartjuk, hogy színvonalas programkínálatunkat minél
szélesebb körben eljuttassuk a célközönségünkhöz. A látogatók kreatív megszólításához
napjainkban már elengedhetetlen az igényes, mindenre kiterjedő és egységes vizuális
megjelenés,

amely

ideális

esetben összhangban

áll

az intézmény céljával,

központi

szellemiségével.
Az új megjelenési arculat felhasználásával új platformok kialakítása van folyamatban,
amelyeken keresztül elérhetjük a kerületi és a budapesti célközönséget. Ilyenek többek között
az újonnan kialakított közösségi médiában megjelenő profil oldalak, amin keresztül
kifejezetten a fiatalabb korosztályt és adott érdeklődési körű, zártabb csoportokat kívánjuk
megszólítani.
Célunk, hogy az intézményeink közösségi oldalakon való jelenlétét tovább erősítsük.
Ennek kiemelkedő fontosságát a veszélyhelyzet tette nyilvánvalóvá, hiszen egyedüli
kommunikációs csatornaként az online teret tudtuk használni. Fontosnak tartjuk, hogy az
újonnan szerzett - elsősorban fiatal, illetve középkorú - célcsoport igényeit folyamatosan
szem előtt tartva, érdeklődésüket fenntartsuk. Fesztiváljaink, nagyrendezvényeink, művészeti
programjaink elsődleges feladata a látogatók (elsősorban az I. kerületi és a budapesti
közönség) bizalmának építése a krízishelyzet után. A biztonságosan, az előirányzott
óvintézkedéseknek megfelelően megrendezett programok visszaadják a közösségi élménybe
vetett hitet.
Az intézmény Facebook-oldalán folyamatosan frissülő tartalmakkal, aktualitásokkal,
hírekkel, fényképalbumokkal, fotókkal, kreatívokkal és élő videós bejelentkezésekkel tartjuk
fent a követők érdeklődését. A legtöbb programhoz Facebook-esemény is kapcsolódik, amelyek
elősegítik a rendezvények hírének szélesebb körben való elterjedését. Ezen felül több tematikus
vagy kisközösséget érintő csoportbeli célzott megosztással igyekszünk rendezvényeinket minél
szélesebb körben meghirdetni.
A kerületi Várnegyed újsággal továbbra is szoros együttműködést ápolunk, amelynek
eredményeként a kéthetente megjelenő lapban egy teljes oldal terjedelemben az aktuális
időszak programajánlatait, illetve egy-egy interjút vagy a kulturális élettel kapcsolatos cikket
közlünk.
A hatékonyabb kommunikáció és a valós közönségigény felmérése érdekében időről
időre a kulturális intézmény programkínálatát érintően online kérdőíves igényfelmérést
végzünk, amelynek eredményeit szem előtt tartjuk a programstruktúra kialakításakor.
Amennyiben az elfogadásra kerülő költségvetés továbbra is lehetővé teszi, a bevált
kommunikációs csatornáink megtartását tervezzük, elsősorban a közösségi média alapú
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platformjain a munkatársak szaktudását felhasználva. A hirdetési kampányok területén
folyamatos fejlődést kívánunk elérni. A hirdetési formák változatossága fontos számunkra, és
általánosságban elmondható, hogy célszerű több párhuzamos csatornát használni, és minél
átfogóbb hirdetési lehetőségeket kihasználni.
Emellett szeretnénk,

ha

műsorfüzetünk egyedi

offline

kiadvány

lenne,

ezért

költségvetésünktől függően, tervezzük, hogy egy kerületi alkotóval egyedi művészi arculatot
alakítunk ki hozzá, hogy tartalmában is megfrissítve izgalmas kulturális kommunikációs
eszközünk legyen, melyre érdemes odafigyelni.

Tervezett online reklámkampányok:
- Facebook hirdetési profil nagyobb mértékű kihasználása
- Instagram hirdetések létrehozása
- PR cikkek és programajánlók megjelenítése országos és fővárosi jelentőségű webalapú
programmagazinokban (port.hu. We Love Budapest, koncert.hu, Szélforgó, kultura.hu,
prae.hu,)

Tervezett offline reklámkampányok:
- nyomtatott sajtóban megjelenő hirdetések, (Recorder magazin, Funzine, Papageno, Pesti
Műsor)
- szórólapok,
- reklámplakátok, óriásplakátok, molinók,
- reklámajándékok,
- elektronikus média: a televíziós és rádiós csatornák (Klasszik Rádió 92.1) , hirdetési
felületeinek kihasználása.V.

V. BELSŐ KONTOROLLRENDSZER - KOCKÁZATKEZELÉS

A köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetőjeként felelős vagyok a belső
kontrollrendszer kialakításáért, ezért annak kialakítása és fejlesztése során figyelembe veszem
a tulajdonosi joggyakorló, a felügyelőbizottság, által tett ajánlásokat, javaslatokat is, de
elkötelezett vagyok annak érdekében, hogy a jövőben olyan szervezetet

vezessek, ahol

átláthatok a szervezeti célok és értékek, folyamatok, valamint olyan etikus működési rendszert
kialakítani, ami biztosítja a jól működő szervezeti kultúrát. Számunkra a legnagyobb működési
kockázatot ebben az évben továbbra is a járványhelyzet várható alakulása jelenti. Amennyiben
újabb korlátozásokra számíthatunk, abban az esetben valószínűsíthetően bevételeink újra
tervezésére lesz szükség. Likviditási problémára nem számítunk ebben az évben, vevőink
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jellemzően határidőre teljesítenek, jegyeink nagy részét elővételben, internetes felületeken
kívánjuk a jövőben is értékesíteni. A fenntartó támogatásának folyósítási üteme várhatóan
szintén nem lesz akadálya a folyamatos működésnek.
A társaság éves beszámolóját független könyvvizsgáló fogja minősíteni.

VI. PÉNZÜGYI TERVEZÉS

A Budavári Kulturális Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonosa a Budapest I kerület Budavári
Önkormányzata. A társaság alapdokumentumait és pénzügyi gazdálkodását 3 tagú felügyelő
bizottság ellenőrzi. Bevételei saját bevételből és a tulajdonostól kapott működési támogatásból
áll, melyeket a jövőben pályázati támogatásokkal szeretnénk kiegészíteni.
A jelenleg is érvényben lévő járványügyi veszélyhelyzet figyelembevételével a 2022-es év
pénzügyi tervezése igen nagy gondot jelentett számunkra és ez nagy valószínűséggel,
működésünket és még a szakmai terv megvalósulását is befolyásolhatja.
Anyagjellegű ráfordítások

-

232 955 ezer Ft

Az anyagköltség tervezett összege 1800 eFt.
Ez a felmerülő kisebb beszerzéseket, a tonerek, papírok, irodaszerek összegeit foglalja
magában a 8 helyszínre.
Igénybe vett szolgáltatások
Szolgáltatások tervezett köre: ügyvédi eseti szolgáltatás, külső könyvelő díja, könyvvizsgáló
díja,
IT rendszergazda, Tabán mozi bérleti díj az ingyenes filmvetítésekre, nyomtatók bérleti díja, a
havi programfüzetek, plakátok grafikai- és nyomda költsége, facebook és instagram
programhirdetések költsége, az épületek között felmerülő szállítási-rakodási költség,
tűzvédelem, kommunikáció költségei.
Fentiek tervezett költsége 21182 eFt.
A rezsiköltségeket úgy tudtuk kalkulálni, hogy a 7 épület éves rezsiköltségének összegét a
korábbi üzemeltető GAMESZ kimutatásaiból arányosítva számítottuk, a Krisztina téri épület
üzemeltetési költségénél a 2021-es üzemeltetési adatokból indultunk ki, bár itt ebben az
évben csak szeptembertől folyt művelődési házi tevékenység.
Az összesített rezsiköltség 142 131 eFt.
A tervezett művészeti és egyéb kulturális programok szakmai szolgáltatóinak költsége 65.000
ezer Ft.
Egyéb szolgáltatások
Biztosítási díjak: a 8 épület és a rendezvények biztosítása az előzetes számítás szerint 1846
eFt lesz.
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Üzleti terv 2022
A bankköltsége várható összege 996 eFt.

Személyi jellegű ráfordítások -

106 605 ezer Ft

Foglalkoztatottak tervezett létszáma 15 fő, a 8 kulturális helyszín működtetését ezzel a
minimális létszámmal tervezzük megvalósítani. A bruttó bérek összege a járulékkal 15 főre
89 833 ezer Ft.
Ennél kevesebb foglalkoztatottal nem tudjuk az összes helyszínt nyitva tartani és programmal
megtölteni.
A 3 fős felügyelő bizottság éves tiszteletdíja közteherrel ezen felül 4 661 ezer Ft.
Megbízási díjra 2 648 ezer Ft-ot terveztünk be.
A15 fő munkavállaló cafeteria költsége és közlekedési költségtérítése 8 058 ezer Ft.
Személyi jellegű egyéb juttatásként a programok fellépőinek minimális szintű vendéglátására
egész évre a 8 helyszínre járulékkal együtt 1405 ezer Ft-ot terveztünk.

Beruházások -

8 254 ezer Ft

A Virág Benedek Ház épületén jelenleg nincs felirat, a lépcső kapaszkodó hiányában
balesetveszélyes, információs tábla beszerzése is szükséges. Mivel műemlék az épület, ezért
csak speciális megoldások fogadhatók el. A tavaly ott felújított, jelenleg bútorozatlan boltíves
nagyterem berendezésének költségét is beállítottuk. 2 munkavállaló részére irodabútor
beszerzése is esedékes ebben az épületben. 5 747 ezer Ft az ezekre tervezett összeg.
A Márai Művelődési ház dísztermébe a színházi előadásokhoz szükséges lámpatartó híd
beszerzése, a táncterembe és a Virág Benedek Házba ún. balettszőnyeg borítás vásárlása.
A létszámbővítés 5 számítógép és tartozékai beszerzését teszik szükségessé. A tervezett
összeg ezekre a beszerzésekre 2 507 eft.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

-

83 240 ezer Ft

Terembérleti díjak
A tervezett bevétel 9 040 eFt a kiadható helyszíneken.
Rendezvények jegybevétele
A tervezett bevétel 74.200 eFt, ez tartalmazza az önkormányzat által a közművelődési
szerződés alapján megrendelt programok bevételét, ami 65 000 eft és a programok
jegybevételét, ami 9.200 eFt.
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üzleti terv 2022
A bevételek a járványügyi helyzet miatt nehezen tervezhetők. A rendezvényekre a kerületi
lakosoknak kerület kártyával sok esetben kedvezményesen értékesítjük a jegyeket.
A működéshez szükséges önkormányzati támogatás: 264 574 ezer Ft

2022. évi pénzügyi terv
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Megnevezés

Összeg (eFt)

Személyi jellegű ráfordítások

106 605

Bruttó bérek járulékkal

89 833

Bruttó megbízási díj járulékkal

2 648

Tiszteletdíjak

4 661

Egyéb személyi jellegű

9 463

Anyagjellegű ráfordítások:

232 955

Anyagköltség

1800

Igénybe vett szolgáltatások összesen

231155

ebből üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatók
ebből művészeti és egyéb kulturális programok szakmai
szolgáltatói

142 131
65 000

ebből könyvvizsgáló, jogi tanácsadó, könyvelő,
rendszergazda, bérleti díj, reklám, kommunikáció

21182

ebből egyéb szolgáltatások (bankköltség, biztosítási
díj)

2 842

Beruházásokra
Virág Benedek Ház, Márai Művelődési Ház eszközbővítés,
informatikai beszerzés
MINDÖSSZESEN

8 254

347 814

Bevételi terv

83 240

ebből terembérlet
ebből az Önkormányzat által megrendelt programok
bevétele

65 000

ebből jegybevétel

9 200

FINANSZÍROZÁSI IGÉNY (kiadás-bevétel)

9 040

264 574

17

Üzleti terv 2022
Támogatási igény havi bontásban (havi elszámolási kötelezettség
mellett)
Dátum (hó eleje)

Igényelt támogatás (eFt)

2022. január
2022. február

22 574

2022. március

22 000

2022. április

22 000

22 000

2022. május

22 000

2022. június

22 000

2022. július

22 000

2022. augusztus
2022. szeptember

22 000
22 000

2022. október

22 000

2022. november

22 000

2022. december
Összesen

22 000
264 574 eFt

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérjük üzleti tervünk fenti tartalommal való elfogadását.

Budapest 2021.11.26.

Ari Zsófia
ügyvezető
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.I
I

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

A

1013 Budapest, Krisztina téri.

tr\ Adószám: 27414169-2-41

)

Bankszámlaszám:
12001008-01784316-00100005
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256/2021 (XII. 16.) önkormányzati határozat melléklete
BDW

/2021

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a
BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT
székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

törzskönyvi azonosító: 735649
adószáma:

15735643-2-41

bankszámlaszáma:

12010154-00379543-00100000

képviseli:

Váradiné Naszályi Márta polgármester

a továbbiakban: Támogató,
másrészről a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:

1013 Budapest, Krisztina tér 1.

cégjegyzékszám:

Cg.01-09-389131

statisztikai számjel:

27414169-9004-572-01

adószám:

27414169-2-41

képviseli:

Ari Zsófia ügyvezető

a továbbiakban: Támogatott között a mai napon az alábbi feltételekkel.
A szerződés tárgya
1.

Támogató................/........ önkormányzati határozata alapján jelen támogatási szerződésben

rögzített - alább részletezett feltételekkel - vissza nem térítendő pénzügyi céltámogatást nyújt a
Támogatott részére.
2.

A Támogató a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

....... /........... (.............) önkormányzati rendelete alapján 2022. évi kiadási előirányzatai terhére
Támogatott részére mindösszesen
264 574 000 Ft, azaz kettőszázhatvannégymillió-ötszázhetvennégyezer forint összegű támogatást
biztosít,
amelyet a Támogatott Raiffeisen banknál vezetett 12001008-01784316-00100005 számú fizetési
számlájára a jelen támogatási szerződésben foglaltak szerinti ütemezésben utal át.
3.

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

törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatási összeg
2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig használható fel az alábbi, 3.1. pontban
meghatározott célokra.

3.1.

Támogatott a támogatás összegét 2022. évi működésének biztosítása (különösen: személyi

jellegű ráfordítások, anyagköltség, üzemeltetéssel kapcsolatos szolgáltatások, könyvvizsgáló, könyvelő,
jogi tanácsadó, informatikai szolgáltatások, reklám, kommunikáció, eszközbeszerzés, informatikai
bővítés) céljából használhatja fel.
4.

A Támogató a támogatás összegét a Támogatott részére az alábbiak szerint tizenkét havi

részletben, havi rendszerességgel utalja át.
4.1.

A 2022. január havi összeg: 22 574 000 Ft,

A 2022. februártól 2022. decemberig terjedő időszakra (mely összesen tizenegy hónap) a havi összeg:
22 000 000 Ft.
4.2.

A Támogató a tárgyhavi összeget a mindig tárgyhó 10. napjáig utalja át. 2022. február hótól a

havi összeg átutalásának feltétele, hogy a Támogatott az előző havi elszámolási kötelezettségének
eleget tett, Amennyiben a Támogatott által benyújtott elszámolás számszakilag hibás, vagy bármely
okból nem felel meg a jelen szerződésben meghatározott feltételeknek, a Támogató az átutalást a hiba,
hiányosság Támogatott általi orvoslását követő 3. munkanapon utalja át.

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
5.
Áht.)

ATámogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
50. §

(1)

bekezdés

a)

pontja

szerint

megfelel

a

rendezett

munkaügyi

kapcsolatok

követelményeinek, az Áht. 50. § (1) b) pontja alapján a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, valamint
az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
6.

Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene csőd-,

felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre került.
7.

Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének a

nyilvánosságra hozatalához.
8.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében

lehet felhasználni.
9.

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldányra történő

feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
10.

A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és

pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósításét a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.

11.

Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári

Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5. számú
melléklete tartalmazza.
12.

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a

szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók
13.

Támogatott a támogatást kizárólag a jelen szerződésben rögzített célokra, e szerződésben

rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
14.

Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra

jogosult, ha
14.1 .Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
14.2.Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
15.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén

Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére,
a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
16.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,

a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
17.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított

céljellegű támogatást nem a jelen szerződésben meghatározott célra használja fel, úgy a Támogató a
jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az esetben Támogatottnak az
addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget pedig a felmondás
hatályosulásától számított 8 banki napon beiül vissza kell fizetnie a Támogató részére, a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) által számított késedelmi kamattal növelten.
18.

A Támogatott a támogatás havi összegének felhasználásáról a jelen szerződésben foglaltak

szerint a következő hónap 5 munkanapjáig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet)
felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű
csatolásával) készíteni. Az elszámolást ellenőrzés és elfogadás céljából kell megküldeni a Budapest I.
Kerület Budavári Önkormányzat címére.
19. Amennyiben a havi összeg nem került teljes mértékben felhasználásra, a maradvány összege a
következő hónapban is felhasználható. Ez a rendelkezés a 2022. december havi összeg tekintetében
nem alkalmazható, a 2022. decemberre járó összegből fennmaradó maradványt (valamint a fel nem

használt támogatás összegét) legkésőbb az elszámolás benyújtásával egyidejűleg vissza kell utalni a
Támogató részére.
20.

A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című,
jelen szerződéshez csatolt 4. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is, amennyiben az a Támogatott vonatkozásában
releváns (3. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a havi elszámolás során
kizárólag az érintett hónapban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli
bizonylatok használhatók fel az elszámoláskor.
21.

A Támogatott által benyújtott havi elszámolásokat a Gazdasági Iroda ellenőrzi.

22.

A Támogatott a támogatási összeg felhasználásáról havi elszámolási kötelezettségén felül évi két

alkalommal, először a 2022 májusában tartandó munkaterv szerinti rendes bizottsági ülésen, majd
2022 októberében tartandó munkaterv szerinti rendes bizottsági ülésen szöveges beszámoló
készítésével és benyújtásával beszámol Képviselő-testület

gazdasági és jogi ügyekért, valamint

közművelődéséért felelős bizottságai felé. A szöveges beszámolót a „Tájékoztató a Budapest I. kerület
Budavári

Önkormányzat

által

nyújtott

támogatások

pénzügyi

elszámolásához"

című, jelen

szerződéshez csatolt 4. számú melléklet szerint kell elkészíteni.
Ez a rendelkezés a Támogatott BDV/18511-10/2021. ügyiratszámú közművelődési megállapodásban
és BDV/18511-11/2021. ügyiratszámú vagyhasznosítási szerződésben meghatározott beszámolási
kötelezettségeit nem érinti.
23.

Amennyiben

a

Támogatott

a

tételes

és

hiteles

pénzügyi

elszámolásra

vonatkozó

kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére az Áht. szabályai alapján.
24.

A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási

Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési megbízás (inkasszó)
Felhatalmazó levelet Támogató részére, mely jelen szerződés 2. számú melléklete. A Támogatott
tudomásul veszi, hogy a Támogató elállása, felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként
becsatolt banki inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás
igényléséből.

Egyéb rendelkezések
25.

A szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok a jelen szerződés elválaszthatatlan

részét képezik.

26.

Támogatott vállalja, hogy kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint

támogatót feltünteti.
27.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
28.

A jelen Szerződés a Felek általi aláírás napján, amennyiben az aláírásokra eltérő időpontokban

kerül sor, az utolsó aláírás napján lép hatályba.
29.

A Támogatott és a Támogató kijelentik, hogy a jelen szerződést az Európai Unió működéséről

szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával
megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami
támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21 /EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.)
rendelkezéseire figyelemmel kötik meg, úgy, hogy azok megfeleljenek a határozat által előírt
követelményeknek.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá
azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., Áht, és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint
Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testületének az

Önkormányzat

által

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló
13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Budapest,...................................

Budapest,..................................

Váradiné Naszályi Márta

Ari Zsófia

polgármester

ügyvezető

Jogi ellenjegyzés:
dr. Németh Mónika jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

2021.

A szerződés mellékletei:
1.

Átláthatósági nyilatkozat

2.

Felhatalmazó levél

3.

ÁFA-nyilatkozat

4.

Elszámolási lap

5.

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

6.

Összeférhetetlenségi és érintettség! nyilatkozat

támogatási szerződés 1. melléklete
Nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott Ari Zsófia mint a Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletére
jogosult képviselője a jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50.§ (1) bekezdése
értelmében nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek. Büntetőjogi felelősségem
tudatában nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet (a továbbiakban: szervezet) az Nvt. 3.
§ (1) alapján átlátható szervezetnek1 minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani, vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni. Kijelentem, hogy az általam képviselt
szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata
alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest,......................................

Ari Zsófia ügyvezető
Budavári Kulturális Nonprofit Kft.

a)az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi
személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel
rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a
következő feltételeknek:
ba^tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb)az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd)a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró
jogi személyjogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerinti feltételek fennállnak;
c)az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot
meghaladó részesedéssel,
ec) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerüléséről szóló egyezménye van;

támogatási szerződés 2. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az............................... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

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

Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak
Budapest 1. kerület Budavári Önkormányzat

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

Budavári Kulturális Nonprofit Kft

pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
12010154-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama:...................................................... naptól -2023. március 31. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.

Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2021.....................

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Ari Zsófia ügyvezető

(számlavezető bank)

támogatási szerződés 3.melléklete

NYILATKOZAT

Alulírott Ari Zsófia ügyvezető a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. képviseletében nyilatkozom, hogy a
Társaság
ÁFA körbe tartozik
az ÁFÁ-t visszaigényelheti

/
/

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

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a Társaságnak lejárt esedékességű
köztartozása nincs.
Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.
Budapest,......................................

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Ari Zsófia ügyvezető

Támogatási szerződés 4. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól 2022-ben kapott támogatáshoz
Sorszám

Számla
száma

Szolgáltatás, áru
megnevezése

Számla
Számla nettó ÁFA tartalom
bruttó értéke
értéke (Ft)
(Ft)
(Ft)

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

Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

ÁFA tartalom

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

NYILATKOZAT

Ari Zsófia ügyvezető mint a Budavári Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője kijelentem, hogy a Budapest
I. kerület Budavári Önkormányzattól 2022. évben kapott

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

Ft összegű támogatás

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

Budavári Kulturális Nonprofit Kft.
Ari Zsófia ügyvezető

támogatási szerződés 5. melléklete
ÚTMUTATÓ
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához
Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást.
A támogatás felhasználását ellenőrizni kell. A támogatás folyósításához a Támogatottal a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendelete által meghatározott támogatási szerződést kell kötni.
A támogatási szerződés öt példányban készül.

I.

Az elszámolás módja

A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.

Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
1.
2.
3.
4.

a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,
Nyilatkozatok

1) A szöveges beszámoló

A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket. A Támogatónak
ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban megvalósult.
2) Elszámolási lap kitöltése
a)

Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell
tüntetni a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését,
a számla bruttó értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.

b) Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási
kérelem adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott
támogatási célt, a támogatás összegét és az elszámolás dátumát.

Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a
szervezet bélyegzőjével is ellátni!
3) Nyilatkozatok

A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.

II.

Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről

1) Hitelesített számlamásolatok, záradékolás

Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva.......................... Ft összegben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi
BDW...................... támogatása terhére."
a)

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező
hiteles másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő
aláírásával, a támogatott szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni.
Minden egyes számla esetében így kell eljárni.

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

2) Kifizetést igazoló bizonylatok

a)

Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott
szervezet bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően
csatolandó az elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb.
átutalásának megtörténtét is.

b) Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
Elszámolható költségek

Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése

Bérköltségek

Megbízási díjak

Tiszteletdíjak, honoráriumok

Ösztöndíjak

Az elszámolást alátámasztó
bizonylatok
- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
i - pénzügyi teljesítés igazolására
i kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)

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

- számla vagy
kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

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

- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

Dologi kiadások (anyagköltség^készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése

;

Az elszámolást alátámasztó

i

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)

Irodaszer, nyomtatvány
beszerzés

- számla hitelesített másolata;

- számla

- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Könyv, folyóirat vásárlása,
előfizetése

1 - számla hitelesített másolata;

Egyéb anyagbeszerzés (pl.
élelmiszerbeszerzés)

| - számla hitelesített másolata;

- számla

- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
bankkivonat hitelesített
másolata
- számla

i - pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
1 másolata
1

__ Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség

- megrendelő hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
1
■ másolata
Utazással, kiküldetéssel,
szállítással összefüggő
1 költségek
í
í
!
!
1

- megrendelő hitelesített
másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata _

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.

Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a j
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített j
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások - szerződés vagy megrendelő
(telefon, internet, posta)
j hitelesített másolata;

-számla

- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
■ igazolására kiadási
I

j"

í

)

pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
^

■

Informatikai,
rendszerüzemeltetési és
webfejlesztési szolgáltatások
i díja

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

|

- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített 1
1 másolata
Bérleti díjak

- szerződés hitelesített
másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
,
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

I
I

1

Közüzemi díjak

-

1 - szerződés hitelesített
másolata;
|
| - számla hitelesített másolata;

- számla

j
|

- pénzügyi teljesítés
| igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata _
Karbantartási, javítási
szolgáltatások díja

- megrendelő hitelesített
! másolata;
- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy

- számla

!

i

Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
- megrendelő hitelesített
másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség

- megrendelő hitelesített
másolata;

- számla

i - számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

- megrendelő hitelesített
másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média- és reklámkiadások
nyomdaköltsége

- megrendelő hitelesített
másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Egyéb szolgáltatások díja

- megrendelő hitelesített
másolata;

- számla

!

' - számla hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
j
bankszámlakivonat hitelesített |
, másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*

1 Ingatlanok, gépek és egyéb

| - árajánlat, megrendelő és

eszközök felújítása

-számla

í szerződés a kivitelezésre
i

hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;

- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási
pénztárbizonylat vagy
‘ bankszámlakivonat hitelesített
j másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

- árajánlat, megrendelő és
szerződés hitelesített
másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
1

- pénzügyi teljesítés
igazolására kiadási

|
'

'

pénztárbizonylat vagy
;
bankszámlakivonat hitelesített
másolata_______________

i_

* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök i
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint '
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos |
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
i Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.

III.

A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
>
>

a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.

IV.

Az elszámolási határidő módosítása

Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.

A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.

V.

A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése

Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.

VI.

A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése

A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözeiét az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
VII. Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik FIUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a FIUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A FlUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)

támogatási szerződés 6. melléklete
NYILATKOZATOK
I.

-

A pályázó/kérelmező adatai
(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:......................................................................................................
lakcíme:.................................................................................................
születési helye:...................................................................................
születési ideje:.....................................................................................
(kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
cégneve:...............................................................................................
székhelye:..............................................................................................
cégjegyzékszáma:.............................................................................
adószáma:............................................................................................
képviselőjének neve:........................................................................
(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:........................................................................................................
székhelye:..............................................................................................
képviselőjének neve:.........................................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma:..............................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:............................

-

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

a)
b)
c)

II.

III.

a támogatandó cél:................................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:...........................................................
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a)

Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (Id.
Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:

Budapest, 2021.

Arí Zsófia
ügyvezető

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:..........................

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

Budapest,
Ari Zsófia
ügyvezető

Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből
6. § (1) Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről

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

257/2021. (XII. 16.1 önkormányzati határozata
BDW

/2021

Vállalkozási keretszerződés
Amely létrejött egyrészről a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
törzskönyvi azonosító szám: 735649
statisztikai számjel: 15735643-8411-321-01
adószáma: 15735643-2-41
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester
a továbbiakban: Önkormányzat
másrészről a
Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 1013 Budapest, Krisztina tér 1.
Cégegyzékszám: 01-09-389131
Adószám: 27414169-2-41
képviseli: Ari Zsófia ügyvezető
Fizetési számla: 12001008-01784316-00100005
a továbbiakban: Társaság)
(az Önkormányzat és a Társaság együttesen a továbbiakban: Felek)
között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel.

Előzmények
Az Önkormányzat és a Társaság közötti 2022. január első napjától hatályos közművelődési
megállapodás alapján az Önkormányzat a Társaságot bízta meg a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (5) bekezdés 13.
pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 76. § (1)-(3) bekezdéseiben, továbbá a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások köréről, valamint a
feladatellátás formájáról, módjáról és mértékéről szóló 24/2021. (X. 6.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésében meghatározott közművelődési feladatok ellátásával.
A közművelődési megállapodás alapján a Társaság a Kult. tv. 76. § (3) bekezdésében meghatározott
közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja.
A közművelődési megállapodás Vlll/I. pontja és a............. /................(...........) önkormányzati határozat
alapján az Önkormányzat és a Társaság a közművelődési alapszolgáltatások teljesítése céljából az
alábbi vállalkozási keretszerződést köti egymással.
A jelen keretszerződés a közművelődési megállapodással együtt értelmezendő és alkalmazandó.
A Felek rögzítik, hogy a jelen vállalkozási keretszerződést az Önkormányzat, mint a közbeszerzésekről
szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérő

és a kizárólagos tulajdonát képező gazdasági társaság a Kbt. 9. § (1) h) pontjára figyelemmel, a Társaság
Képviselő-testület által jóváhagyott üzleti tervében foglalt alapjulvétel kötik egymással, azzal, hogy a
szerződés hatálya során folyamatosan nyomon követik a Kbt. 9. § (1) h) bekezdésében foglalt feltételek
fennállásét.

A Szerződés tárgya

1.

Az Önkormányzat a jelen vállalkozási keretszerződés megkötése révén megrendeli, a Társaság

pedig az alábbi feltételek szerint elvállalja a közművelődési megállapodásban rögzített közművelődési
alapszolgáltatások teljesítése céljából szükséges kulturális programok, rendezvények teljes körű
megszervezését és lebonyolítását.
2.

Az Önkormányzat az egyes kulturális programokat, rendezvényeket a Társaság által 2022. március

1. napjáig benyújtandó rendezvénytervet is magába foglaló szolgáltatási tervhez is igazodva egyedi
megrendelés révén rendeli meg a Társaságtól. Az Önkormányzat a megrendelést az egyes programok
jellegétől függően olyan időpontban

köteles leadni, hogy a Társaság részére kellő idő álljon

rendelkezésre annak teljesítésére.
3.

Az Önkormányzat által írásban leadandó megrendelésnek tartalmaznia kell legalább a

megrendelés tárgyát, a teljesítés határidejét, a megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díjat,
valamint azt, ha a vállalkozás díj vonatkozásában a jelen szerződés 10. pontja alapján előlegszámla
állítható ki.
4.

Az Önkormányzat az egyedi megrendelést megelőzően az érintett program, rendezvény

vonatkozásában az Önkormányzat részéről ajánlati kötöttséggel nem járó árjajánlatot kérhet a
Társaságtól.
5.

Az Önkormányzat az egyedi megrendelést igazolható módon küldi meg a Társaság részére. A

Társaság az egyedi megrendelés kézhezvételét köteles visszaigazolni, és az egyedi megrendelést a
megrendelésben megjelölt vállalkozási díj fejében, és a megrendelésben feltüntetett határidőben
teljesíteni.
6.

A Társaság tudomásul veszi, hogy alvállalkozó igénybevételére kizárólag a Kbt. rendelkezéseinek

megtartása mellett, különösen a Kbt. 9. § (1) h) pontjára figyelemmel jogosult.
A vállalkozás díj és annak megfizetése
7.

A Felek rögzítik, hogy vállalkozási keretszerződés teljesítésére rendelkezésre álló keretösszeg

bruttó 65 000 000 Ft, azaz bruttó hatvanötmillió forint, melyet keretösszeget meghaladóan kifizetés
nem teljesíthető.
8.

A Társaság tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a fenti összeg kimerítését nem garantálja.

9.

Az egyes megrendelések alapján fizetendő vállalkozási díj tartalmazza a teljesítéssel kapcsolatban

felmerülő minden díjat, adót és illetéket, járulékot, a Társaság kijelenti, hogy a vállalkozási díjon felül
semmilyen jogcímen többletköltséget nem érvényesít.
10. A vállalkozási díjat az Önkormányzat az alábbiak szerint fizeti meg a Társaság részére. Az érintett
rendezvény, program jellegétől függően az Önkormányzat az egyedi megrendelésben biztosíthatja a
Társaság részére, hogy a vállalkozási díj legfeljebb 50 %-a erejéig előlegszámlát nyújtson be.
Előlegszámla benyújtása esetén az Önkormányzat az előlegszámla ellenértékét a benyújtástól
számított 15 napon belül utalja át a Társaság részére a jelen szerződésben megjelölt fizetési számlára.
11. Amennyiben a Társaság előlegszámlát nem bocsát ki, vagy arra nem jogosult, valamint
előlegszámla kibocsátása esetén az előlegszámla kifizetése után fennmaradó összeg tekintetében a
vállalkozási díj kizárólag a megrendelés szerződésszerű teljesítésének igazolását követően kiállított
számla alapján fizethető meg.

A teljesítési igazolásnak tartalmaznia kell a teljesítéssel érintett

szerződés megnevezését, jelen szerződés iktatószámát, a teljesített feladatokat, a teljesítés
Szerződésben meghatározott ellenértékét.
Az Önkormányzat részéről teljesítésigazolásra jogosult: Polgármesteri Kabinetvezető

A szerződés teljesítését biztosító mellékkötelezettségek
12.

Amennyiben a Társaság az egyedi megrendelést olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen

teljesíti, az egyedi megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj bruttó ellenértéke 1 %-ának
megfelelő mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni naponta az Önkormányzatnak, kötbérfizetési
kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a megrendelést szerződésszerűen teljesíti.
13.

Amennyiben a Társaság az egyedi megrendelést olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesíti,

az egyedi megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási díj bruttó ellenértéke 1 %-ának megfelelő
mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni naponta az Önkormányzatnak, kötbérfizetési
kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amelyen a hibát elhárítja, és megrendelést szerződésszerűen
teljesíti.
14. Amennyiben a Társaság a megrendelést olyan okból, amelyért felelős, nem teljesíti, és emiatt a
teljesítés meghiúsul, köteles az Önkormányzatnak a megrendelés teljesítéséért fizetendő vállalkozási
díj 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért fizetni.
15.

A Felek a kötbérek mértékét megfontoltan állapították meg, valamennyi körülmény gondos

mérlegelése mellett, az arányosság elvének megfelelő mértékűnek fogadják el, és egybehangzóan
kijelentik, hogy azt nem tekintik túlzott mértékűnek.
16.

Az Önkormányzat jogosult a kötbér összegét az esedékes vállalkozási díj összegéből levonni.

17.

Az Önkormányzat késedelmes fizetés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a Társaság
részére.

A Szerződés megszűnése
18.

A jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával, megszűnik továbbá az Önkormányzat és

Társaság között létrejött 2022. január 1. napjától hatályos közművelődési megállapodás bármely okból
történő megszűnése esetén a közművelődési megállapodás megszűnésének napján, valamint
megszüntethető rendes, és rendkívüli felmondással.
19.

A jelen szerződés rendkívüli felmondással azonnali hatállyal felmondhatja bármelyik fél súlyos

szerződésszegése esetén. A Társaság részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, amennyiben a
jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti. Ugyancsak jogosult az
Önkormányzat a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Társaság a kifogásolt, vagy hiányolt
munkákat nem orvosolja, vagy nem pótolja a megadott ésszerű határidőn belül.
20.

A jelen szerződés rendes felmondással 90 napos határidővel mondható fel.

Kapcsolattartás
21.

Az

Önkormányzat

részéről

nyilatkozattételre,

egyedi

megrendelés

leadására jogosult:

Polgármester
Az Önkormányzat részéről kapcsolattartó: művelődési referens
22.

A Társaság részéről nyilatkozattételre jogosult: Ügyvezető

A Társaság részéről kapcsolattartó:................................

A Szerződés hatálya
23.

A jelen szerződés 2022. január 1. napján lép hatályba és 2022. december 31. napjáig jön létre.

Egyéb nyilatkozatok
24.
A Társaság ügyvezetője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül.
25.
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerződés bármely kikötése érvénytelennek
vagy hatálytalannak bizonyulna, az a szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
26.
A Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében folyamatosan együttműködnek, a
Társaság feladatainak ellátásáról folyamatosan tájékoztatja az Önkormányzatot.
27.

A jelen szerződés módosítására csak írásban, a Felek közös megegyezésével kerülhet sor.

28.
A Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások
útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett
eredményre.
29.
A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (5)
bekezdése szerint az Állami Számvevőszék - az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény
5. § (3)-(4) bekezdés szerinti ellenőrzési feladataival összefüggésben - ellenőrizheti az államháztartás
alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont
érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró természetes
személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a Szerződés
teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében közreműködőknél.
30.
A Felek kijelentik, hogy a szerződést az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke
(2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való
alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012.1.11., 3-10. o.) rendelkezéseire
figyelemmel kötik meg, úgy, hogy az megfeleljen a határozat által előírt követelményeknek.
31.
A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a
Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják
alá. A jelen szerződés öt eredeti példányban készült, amelyből négy példány illeti az Önkormányzatot,
és egy példány a Társaságot.

Budapest,

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
részéről
Váradiné Naszályi Márta polgármester

Jogi szignalizáció:

dr. Németh Mónika
jegyző
Budapest,

Budapest,

Budavári Kulturális Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság részéről
Ari Zsófia ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szabó Zsolt gazdasági irodavezető
Budapest,........................................
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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1törzskönyvi
azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000,
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
48/A. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 65/B. § (1) bekezdése alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a
továbbiakban: Támogató)
másrészről
a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., adószám:
27482380-1-41, bankszámlaszám: Raiffeisen Bank 12001008-01793010-00100000) képviselő neve:
Szente András ügyvezető (a továbbiakban: Támogatott, a továbbiakban együtt: Felek)
között az alábbi feltételek szerint:
I.

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testületének

150/2021.

(X.

21.)

önkormányzati határozata alapján a Felek között a BDV/21962-5/2021 ügyiratszámon, a Budavári
Lakásügynökség Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervében foglaltak megvalósítása céljából
támogatási szerződés jött létre.
II.

A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló Támogatási szerződés 20. pontját a jelen
megállapodásban foglaltak szerint módosítják:
20. /I Támogatás jelen szerződés aláírásától 2022. február 28. napjáig használható fel.
Támogatottá Támogatással legkésőbb 2022. március 3!. napjáig köteles tételesen és hitelesen
elszámolni. /Íz Alapokról elkülönített számviteli nyilvántartást kell vezetni, mely naprakészen
tartalmazza a felhasználást és az aktuális egyenleget. /Íz ebből történő kifizetés ugyanúgy
elszámoláshoz kötött. Az Alapokból felhasznált összeg visszapótlásáról a Kft. köteles
gondoskodni az aktuális év elszámolásának elfogadását követő tárgy évi támogatás
összegének terhére. /I tárgyév végén az Alapokban megmaradó maradványösszeg nem kerül
automatikusan visszafizetésre az Önkormányzat részére, viszont a társaság köteles
elszámolásában a Garancia Alap és a Felújítási Alap elkülönített kezelését, valamint a
felhasználást tételesen bemutatni.

Jelen Szerződésmódosítás mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.
A jelen Szerződésmódosítással nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az Áht, az Ávr., valamint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson
kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete vonatkozó
rendelkezései irányadók.

A jelen Szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, előzetes átolvasás és
együttes értelmezést követően, jóváhagyólag írják alá.
Jelen Szerződésmódosítás 4 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből 3 példány a Támogatónál, 1 példány a Támogatottnál marad.

Budapest, 2021. december
a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Jegyzői szignalizáció:

dr. Németh Mónika
jegyző
2021. december „

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szabó Zsolt
gazdasági irodavezető
2021. december,,
"

Melléklet:
1. Támogatott módosításra irányuló kérelme

Erről értesülnek:
1. Támogatott
2. Gazdasági Iroda
3. Jegyzői Iroda
4. Szervezési Csoport

Budapest, 2021. december,,
a Támogatott képviseletében:

Szente András
ügyvezető

"
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről:
Budapest Főváros Önkormányzata (székhelye: 1052 Budapest, V. kér. Városház u. 9-11.,
törzskönyvi azonosító szám: 735638; adószáma: 15490012-2-41; képviseli: Karácsony
Gergely főpolgármester; továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat),
másrészről
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhelye:

1014 Budapest,

Kapisztrán tér 1., törzskönyvi azonosító szám: 735649, adószám: 15735643-2-41, képviseli:
Váradiné Naszályi Márta polgármester),
Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat (1024 Budapest, Mechwart liget 1.,
törzskönyvi azonosító szám: 735650, adószám: 15735650-2-41, képviseli: Őrsi Gergely
polgármester)
Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat (1033 Budapest, Fő
tér 3., törzskönyvi azonosító szám: 735661, adószám: 15735667-2-41, képviseli: Dr. Kiss
László polgármester)
Belváros-Lipótváros Budapest V. Kerület Önkormányzata (1051 Budapest, Erzsébet tér
4.,
törzskönyvi
azonosító
szám:
Szentgyörgyvölgyi Péter polgármester)

735683,

adószám:

15735681-2-41,

képviseli:

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzata (1067 Budapest, Eötvös u. 3.,
törzskönyvi azonosító szám: 735694, adószám: 15735698-2-42, képviseli: Soproni Tamás
polgármester)
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet
körút 6., törzskönyvi azonosító
Niedermüller Péter polgármester)

szám:

735704,

adószám:

15735708-2-42,

képviseli:

Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat (1082 Budapest, Baross u.
63-67., törzskönyvi azonosító szám: 735715, adószám: 15735715-2-42, képviseli: Pikó
András polgármester)
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (1092 Budapest, Bakáts tér
14., törzskönyvi azonosító szám: 735726, adószám: 15735722-2-43, képviseli: Baranyi
Krisztina polgármester)
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (Budapest, 1113 Bocskai út 39-41.,
törzskönyvi azonosító szám: 735748, adószám: 15735746-2-43, képviseli: Dr. László Imre
polgármester)
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat (1139 Budapest, Béke tér 1., törzskönyvi
azonosító szám: 735760, adószám: 15735760-2-41, képviseli: Dr. Tóth József polgármester)
és
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad utca
2., törzskönyvi azonosító szám: 735771, adószám: 15735777-2-42, képviseli: Horváth Csaba
polgármester)
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(a Budapest Főváros I., II., III., V., VI., VII., Vili., IX., XL, XIII. és XIV. kerületi önkormányzatok
együttesen a továbbiakban: Kerület)
között (a továbbiakban együttesen: Felek), az alábbiak szerint.

I. Előzmények

A Főváros területén egyre elterjedtebb az úgynevezett megosztott mikromobilitási
szolgáltatások használata, ami egyrészről üdvözlendő, mivel az egyéni gépjárműhasználatot
helyettesítő utazási megoldások - különösen a közösségi közlekedéssel összehangolt ilyen
megoldások - előtérbe kerülése vagy arányuk növekedése kifejezetten előnyös lehet,
másrészről - a kellő szabályozás hiányában - számos problémát is okoz, jellemzően a nem
megfelelő, a város közterületeit kihasználó, mások igényeire, a közterületek rendeltetésére
nem ügyelő használat miatt. Ráadásul mivel üzleti vállalkozások nyújtotta szolgáltatások
igénybevételéről van szó, joggal merül fel, hogy végső soron az önkormányzati tulajdonban
lévő közterületeken mikromobilitási eszközök bérbeadási céllal való elhelyezése, tárolása (a
továbbiakban: kölcsönzési célú elhelyezés vagy tárolás) után arányos módon a tulajdonos
önkormányzatok is díjbevételben részesüljenek.
Az egyébként alapvetően közlekedési szabályozási tárgykörre vonatkozó magasabb szintű
jogszabályi előírások jelenleg sajnos hiányosak, nem vagy nem teljeskörűen szabályozzák a
felmerülő kérdéseket, ezért kiemelten fontos, hogy a jelenlegi jogszabályi keretek között a
terület szabályozása a Fővárosi Önkormányzat és az érintett kerületi önkormányzatok
együttműködésével, a Főváros területén egységes alapelvek és elképzelések mentén,
lehetőleg azonos módon kerüljön rendezésre, ugyanis az ilyen rendezett keretek között
támogatandó mobilitási szolgáltatások - jellegükből adódóan - akkor tudnak a fővárosi
közlekedési szokásokat a kívánt irányba terelő módon úgy elterjedni és gyökeret verni, ha a
megosztott és privát eszközökkel folytatott mikromobilitással összefüggő infrastruktúra és
szabályrendszer nem közigazgatási területenként vagy tulajdoni viszonyokhoz igazodóan
eltérő és szerteágazó, hanem a szolgáltatók és rajtuk keresztül a felhasználók számára is a
lehető leginkább kiszámítható és átlátható.
A problémák egy része a közterület-használattal függ össze (aktuális felhasználó nélküli
„szabad eszközök” rendezetlen elhelyezése), más részük a tényleges használat, közlekedés
során tanúsított magatartásokból adódik. Az önkormányzatok szabályozási lehetősége
elsődlegesen a közterülethasználat tárgykörére terjed ki, a használók magatartása körében
nagyrészt központi jogszabályokkal lefedett területekről van szó, így itt jogalkotási eszközök
kevésbé jöhetnek szóba. Jelen együttműködési megállapodás ugyanakkor kiterjed a jelenleg
szabályozatlan kérdésekkel kapcsolatos kommunikációs feladatokra oly módon, hogy
garantálható legyen az érintettek kommunikációja a várospolitika stratégiai célkitűzéseivel és
a mobilitásszakmai megfontolásokkal összhangban.
Kézenfekvő megoldás e körben úgynevezett mikromobilitási pontok meghatározása (már
meglévő vagy újonnan létrejövő közterületrészek ilyenként! kijelölése és kialakítása), amelyek
meghatározott szabályok és díjfizetés mellett legális kihelyezési és elhelyezési helyekként
egyfajta fővárosi hálózatot alkothatnak, és amelyek használatának szabályozása révén a
szolgáltatók és a felhasználók magatartása is alakítható lehet.
A mikromobilitási pontok (MMP) célja a privát használatú, továbbá a közszolgáltatás, illetve
üzleti alapú szolgáltatás keretében megosztott mikromobilitási járművek, eszközök
használatának népszerűsítése, az azokhoz való hozzáférés céljából közterületen történő
elhelyezés rendezett keretek közé helyezésével, egyben lehetőségeinek fejlesztésével,
bővítésével. Az MMP-k által a mikromobilitási járművek, eszközök közterületi elhelyezése, a
megosztott mobilitási szolgáltatók működése, és a közútkezelői és tulajdonosi feladatkörök
gyakorlása is a jogszabályi előírások keretei között, szabályozottan valósulhat meg. A kellő
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sűrűséggel rendelkezésre álló MMP-k idővel olyan ideális hálózatot alkothatnak, amelyek pl.
belvárosi környezetben egy perc rágya log lássál elérhetőek, elhelyezésüket és kialakításukat
tekintve könnyen felismerhetők, megtalálhatók, egységes arculatúak. Ráadásul megfelelően
elhelyezve az MMP-k a csomópontok beláthatóságát nehezítő jogszerűtlen autóparkolást is
segíthetnek kiküszöbölni, és megfelelő elhelyezésük esetén a szabályos járműközlekedésre
ösztönöznek. Egy átlagos MMP helyigénye egy kényelmes autóparkoló nagysága, amely így
egyidőben több ember mobilitását segíti, szemben az előbbi alacsonyabb hatékonyságával
(kb. 10-100-szoros kapacitáskihasználás).
Mindenképpen indokolt ezen - jellemzően a kerületek, illetve a Fővárosi Önkormányzat által
önállóan alkotott rendeletekben meghatározandó - szabályok alapvető tartalmának, valamint
az ezek alapját képező - kerületi vagy fővárosi tulajdonú területen létesítendő, az adott terület
tulajdonosa, vagyonkezelője által fenntartandó - MMP-k műszaki jellemzőinek,
elhelyezésének és kialakításának összehangolása, valamint e vonatkozásban a kerületek és
a Fővárosi Önkormányzat folyamatos együttműködése.
Elengedhetetlen, hogy az együttműködésbe a Budapesti Közlekedési Központ Zrt., mint a
Fővárosi Önkormányzatnak a Főváros teljes területére kiterjedő, a közösségi közlekedés
biztosításával, a forgalomszervezéssel összefüggő feladatai ellátásával megbízott társaság,
továbbá a forgalomtechnikai, közútkezelői kérdések, a közösségi közlekedés által igénybe vett
utak üzemeltetési és fenntartási feladatai vonatkozásában a Budapest Közút Zrt. is szorosan
részt vegyen, és hogy az együttműködés nyomán kialakuló szabályok végrehajtásával, a
megosztott mikromobilitási szolgáltatások, privát használatú, továbbá a közszolgáltatás vagy
üzleti alapú szolgáltatásmegosztott járművek és eszközök használatával összefüggő egyes
operatív feladatok ellátásában is közreműködjön.

II. A megállapodás tárgya
A jelen megállapodás tárgya a mikromobilitási járművek és eszközök (így pl. az e-robogó, ekerékpár, kerékpár, illetve az e-roller, roller) kölcsönzési célú igénybevétel érdekében való
közterületi kihelyezésével (az eszköz olyan közterületi elhelyezése, amikor az „használaton
kívül” van és egy új felhasználóra vár) összefüggő szabályrendszer összehangolása a
kerületek és a Fővárosi Önkormányzat között, továbbá a Felek közti tartós együttműködés
alapjának megteremtése annak érdekében, hogy az ilyen járművek és eszközök kívánatos, a
fővárosi lakosok és az idelátogatók közössége számára elfogadható módon való használatát,
ennek révén a városon belüli utazások során az egyéni gépjárműhasználat helyett az aktív
mikromobilitási módokat népszerűsítsék és előmozdítsák, azt egyben rendezett keretek közé
szorítsák, és az ezzel kapcsolatos intézkedéseiket koordinálják.

III. A Megállapodás célja
Felek a Budapesti Mobilitási Tervben (BMT) megfogalmazott célok végrehajtása, ezen belül a
fenntartható közlekedési módok elterjedése és mind nagyobb térnyerése érdekében
támogatják az e célra szolgáló járművek, eszközök szabályozott használatát - beleértve a
kulturált, más közlekedőket és egyéb tevékenységeket nem zavaró, közterületeken történő
elhelyezést - elősegítő MMP-k kialakításának folyamatát.
A Felek egyetértenek abban, hogy e cél leghatékonyabban a közterület-használat
szabályozása keretében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörben és az Mötv. 23. § (4) bekezdés 19. pontjában és (5) bekezdés 2.
pontjában biztosított feladatkörben megalkotott helyi önkormányzati rendeletek útján érhető el,
ami által lehetőség nyílik a puszta tiltáson és szankcionáláson túl is részletesebben rendezni
a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszony legfontosabb elemeit.
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Felek egy egységes fővárosi MMP-hálózat létrehozatala érdekében a saját tulajdonukban álló
közterületeken a jelen megállapodás és azzal létrehozott együttműködési mechanizmus
keretében kialakított egységek elvek mentén MMP-ket alakítanak ki és üzemeltetnek, és az itt
elérhető szolgáltatások koordinációjának érdekében együttműködnek.

IV.A Felek együttműködésének tartalma
IV.1. Közterület-használatra vonatkozói szabályozás elvei
Felek vállalják, hogy a mikromobilitási járművek és eszközök közterületi elhelyezésére
vonatkozó szabályokat önkormányzati rendeletben szabályozzák, az e körben nem
szabályozható kérdéseket pedig a jogszabályi keretekhez illeszkedő hatósági szerződésben
rendezik a szolgáltatóval. A Felek vállalják továbbá, hogy a mikromobilitási járművek és
eszközök közterületi elhelyezésére vonatkozó jogszabályaikat, és az azok végrehajtása
keretében
hozandó döntéseiket,
intézkedéseiket egymással
összehangoltan,
az
együttműködésük keretében az alábbi elvek és koncepcionális tartalmi elemek
figyelembevételével készítik elő és alakítják ki a jövőben:

1) a szabályozás tárgya a mikromobilitási járművek és eszközök kölcsönzési célú igénybevétel
érdekében való közterületi elhelyezése (az ilyen jármű, eszköz olyan közterületi elhelyezése,
amikor az „használaton kívül” van és egy új felhasználóra vár), mint a közterület rendeltetéstől
eltérő használata; nem tartoznak ebbe a körbe azok az eseteket, ha a jármű, eszköz aktuális
használója azzal közlekedve ideiglenesen megáll valahol, de ezzel a kölcsönzést nem szakítja
meg;
2) a kölcsönzési célú mikromobilitási járművek, eszközök - a 8) b) pontban írt kivételekkel -
csak a 3) pont szerinti MMP-n helyezhetők el, tárolhatók; ezen, illetve az ehhez kapcsolódó, a
tulajdonos önkormányzat által meghatározott méretű türelmi területen (2-20 m sugarú kör,
amelyen belül az a közterület rendeltetésszerű használatát, így különösen a gyalogos
közlekedést nem akadályozhatja, és a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos
járműközlekedést semmilyen módon nem zavarhatja) kívül - illetve a 8) b) pont szerinti
szabályok megsértésével - a mikromobilitási járművek, eszközök kölcsönzési célú közterületi
elhelyezése, tárolása - egy napszaktól és zónától függően meghatározott türelmi időn túl jogosulatlan közterület-használatot valósít meg, és ezért a megosztott szolgáltatás részeként
működő mikromobilitási járművek, eszközök jogosulatlan közterület-használata (nem az MMPn történő elhelyezése, tárolása) esetén a megosztott szolgáltatás részeként igénybe vehető
mikromobilitási járműveket, eszközöket üzemeltető szolgáltatóval (a továbbiakban:
mikromobilitási szolgáltató) szemben, akinek az érdekében a közterületi elhelyezésre sor
kerül, és aki ezért a közterület-használatért felelős, közigazgatási szankció alkalmazható;
3) a szabályozás szempontjából kölcsönzési célból megosztott mikromobilitási eszköz
jogszerű kihelyezésére olyan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott vagy a vonatkozó
jogszabályban rögzítettek szerinti eljárásrendben valamely önkormányzati szerv által
ellenőrizhető módon és nyilvánosan közzétett döntésével meghatározott (kijelölt)
mikromobilitási pont (a továbbiakban: MMP) vehető igénybe, amelynek helyszíne
(elhelyezkedés leírása, GPS-koordináta) és paraméterei [összes kihelyezhető helyek (a
továbbiakban eszközkihelyezési hely vagy MMP-hely), az egy szolgáltató által az adott ponton
igénybe vehető MMP-helyek száma, MMP-helyek típusa, kialakítása] az adott kerület, a
Fővárosi Önkormányzat és a BKK által egyeztetetten kerül meghatározásra, továbbá amely
a) megfelel a Felek és a BKK részvételével létrehozott IV.2. pont szerinti mikromobilitási
munkacsoport által a Felek egyetértésével meghatározott forgalomtechnikai és műszaki
követelményeknek (közös tervezési útmutatónak) vagy
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b) - ha közös tervezési útmutató szerinti MMP fizikailag még nem alakítható ki - jogilag, GPSkoordináták segítségével kerül csak meghatározásra (kijelölésre) a szabályok alkalmazása
szempontjából releváns paraméterek rögzítése mellett (virtuális MMP);
4) a 3) b) szerinti virtuális MMP-k esetében követelményként előírni, hogy a mikromobilitási
szolgáltatók kötelesek geofencinggel beállítani rendszereikben ezeket a virtuális MMP-okat,
és a jogszerű használat határai vonatkozásában a 2) pont szerinti türelmi területként - a 2)
pontban írttól eltérően - egy a megjelölt GPS koordináta szerinti pont körüli 20-50 méter
sugarú kört kell - a műholdas navigációs rendszerek hibahatárára is figyelemmel meghatározni;
5) a 3) pont szerint meghatározott MMP-knek egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie
mind a mikromobilitási szolgáltatók, mind a felhasználók által, a kijelölésük, meghatározásuk
során egyértelműen rögzíteni kell az egyes MMP-k pontos földrajz elhelyezkedését és
kiterjedését, és ezeknek az információkat - a 3)-4) pont szerinti további, a szabályozás
szempontjából releváns paraméterekkel együtt - folyamatosan és ellenőrizhető módon
nyilvánosan elérhetővé kell tenni.
6) a mikromobilitási eszközök kihelyezésével megvalósuló közterülethasználat keretében a 3)
pont szerinti MMP-k tekintetében egy adott mikromobilitási szolgáltató közterület-használata
az általános szabályoktól eltérően nem lesz kizárólagos, hanem - a 14) pontban foglaltakra is
figyelemmel - az adott közterületen mikromobilitási eszköz kihelyezésére jogosult egyéb
mikromobilitási szolgáltatóval közös használat lehetőségét biztosítja; az eltérő mikromobilitási
szolgáltatók csak egymást nem korlátozva helyezhetnek ki eszközöket - a 3) pont szerint az
egyes MMP-kre meghatározott MMP-nként és szolgáltatóként maximálisan igénybe vehető
MMP-helyek száma erejéig - az MMP-ken. Az ugyanazon kerület ugyanazon zónájában
található MMP-kre csak egyben (azaz az adott zónában kialakított és működtetett összes
MMP-ra együtt) lehet közterülethasználatot kérni annak érdekében, hogy a felhasználók
számára megfelelő sűrűségben helyezkedjenek el potenciális utazási végpontok;
7) a szabályozás szempontjából Budapesten belül a Felek egyes területileg lehatárolt külön
zónákat határoztak, illetve határoznak meg az alábbiak szerint (a határoló közterületek
helyrajziszám szerinti területe az adott zóna része):
a) belvárosi zóna:
aa) Pesten: Duna folyam - Dráva utca - Váci út - Teréz körút - Erzsébet körút - József
körút - Ferenc körút - Boráros tér által határolt terület
ab) Budán: Duna folyam - Csalogány utca - Vérmező út - Krisztina körút - Alkotás utca
- Márvány utca - Győri út - Avar utca - Somlói út - Mihály utca - Gyula utca - Számadó
utca - Szirtes út - Citadella sétány - 5413/3, 5537/5 és 6229/1 hrsz-ú telkek déli határa
által határolt terület
b) átmeneti zóna a belvárosi zónába tartozó közterületek nélkül):
ba) Pesten: Dráva utca - Váci út - Teréz körút - Erzsébet körút - József körút - Ferenc
körút - Boráros tér - Duna folyam - Rákóczi híd - Könyves Kálmán krt. - Hungária krt.
- Róbert Károly krt. - Dévényi utca - Szegedi út - Tatai utca - Kámfor utca - Balzsam
utca - Újpesti vasúti híd - Duna folyam által határolt terület,
bb) a Margit-sziget, továbbá
be) Budán: Duna folyam - Szentlélek tér - Árpád híd - Pacsirtamező utca - Selmeci u.
- Bécsi út - Frankéi Leó út - Török u. - Margit krt. - Széli Kálmán tér - Krisztina krt. Alkotás u. - Budaörsi út - Villányi út - Karolina út - Bocskai út - Október
huszonharmadika u. - Irinyi József u. - Goldmann György tér által határolt terület az a)
pont ab) pontban megjelölt terület kivételével
- az a) és b) pont szerinti zónákat pontos területi lehatárolását az 1. melléklet szerinti térkép
határozza meg -;
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c) külvárosi centrum: a kerületi önkormányzat által a Fővárosi Önkormányzattal egyeztetve
meghatározott külvárosi, a mikromobilitási eszközök használata szempontjából frekventált
területek zónája;
d) külvárosi terület: minden olyan terület, amely nem tartozik az a), b) vagy c) zónába;
8) az egyes zónák tekintetében alkalmazandó alapvető használati szabályok a következők:
a) a belvárosi és az átmeneti zónában [7) a) és b)] a tulajdonos önkormányzat MMP-ket
jelöl ki megfelelő sűrűségben (belvárosi zónában legalább 16 mikromobilitási pont/km2'
átmeneti zónában legalább 12 mikromobilitási pont/km2),
b) a külvárosi centrumok és a külvárositerületek zónákban [7) c) és d)] a mikromobilitási
pontok kijelölése az adott kerületi önkormányzat döntésétől függ; ha az adott kerületben
nem kerülnek megfelelő számban (legalább 9 db mikromobilitási pont/km2) MMP-k
kijelölésre, biztosítani kell, hogy a mikromobilitási eszközök e területen belül bárhol
szabadon kihelyezhetőek és letehetőek legyenek (free-float rendszer), úgy, hogy az a
közterület rendeltetésszerű használatát, így különösen a gyalogos közlekedést ne
akadályozza, és a közúti közlekedés rendjét, a biztonságos járműközlekedést semmilyen
módon ne zavarja.
9)
a
mikromobilitási
eszközök
kihelyezésével
megvalósuló
közterülethasználat
közterülethasználati hozzájáruláshoz, engedélyhez kötött, és a közterület-használat után
közterület-használati díjat köteles fizetni az a mikromobilitási szolgáltató, akinek az érdekében
a közterületi elhelyezésre sor kerül, és aki ezért a közterület-használatért felelős; a díj
mértékének, kiszámítási módjának meghatározásakor alapelv, hogy olyan díjazás kerüljön
kialakításra, amely nem szorítja ki a mikromobilitási szolgáltatókat, de indokolt belépési
korlátot jelent (megfelelő szolgáltatási szinttel, megfelelő rendelkezésre állással, megfelelő
elérhetőséggel és hozzáférhetőséggel), segíti a közösségi közlekedési integrációt, ösztönzi a
ráhordást és az ún. „last-mile” (utolsó kilométeri) utazásokat, a kevésbé profitábilis kerületek,
kerületrészekben is álljon rendelkezésre mikromobilitási szolgáltatás;
10) a mikromobilitási szolgáltató döntésétől függ, hogy egy adott zónában hány eszköz
kihelyezésére kér engedélyt azzal, hogy egyazon szolgáltató egyazon típusú mikromobilitási
eszköz tekintetében:
a) belvárosi és az átmeneti zónában [7) a) és b)] és azokban a külvárosi centrum zónákban
[7) c)], ahol megfelelő számú MMP került kijelölésre
aa) legalább a zónán belüli MMP-k darabszáma egyharmadának megfelelő számú, és
ab) legfeljebb a zónában elhelyezett összes MMP tekintetében a 3) pont szerint
meghatározott, egy adott szolgáltató által az adott MMP-n maximálisan igénybe vehető
MMP-helyek száma összegének megfelelő számú
b) az egyéb - free floating rendszerű - zónában
ba) legalább 4 db/km2, és
bb) legfeljebb a kerületi önkormányzat által a Fővárosi Önkormányzattal és a BKK-val
egyeztetetten meghatározott számú
eszköz kihelyezésére kaphat engedélyt (az engedélyezett mennyiség túllépése a GBFS és
MDS adatok alapján meghatározott gyakorisággal ellenőrizhető a IV.2. pont szerinti
mikromobilitási munkacsoportban egyeztetett módszertan szerint);
11) a 8) és a 10) pontban foglaltak tekintetében a mikromobilitási pontok sűrűségének
számítása során a beépítésre nem szánt területet, a különleges beépítésre szánt területet és
az ipari gazdasági területeket nem kell figyelembe venni; Az adott pontsűrűséget fokozatosan
kell megvalósítani, és a pontsűrűségre vonatkozó követelménynek a mikromobilitási pontok
Fővárosi Önkormányzat által kellő számban való kijelölésétől kezdve kell érvényesülnie, a
Felek törekednek arra, hogy a kívánatos pontsűrűséget 2022. december 31-ig elérjék.
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12) a Felek a tulajdonukban lévő MMP-k közterület-használatának díjtételeit szakértők (BKK,
Budapest Közút) bevonásával, a közterület-használat keretében rendelkezésre álló MMP-k
száma, kapacitása, jellege, mérete, elhelyezkedése és forgalmi adatai, továbbá az azokon
elhelyezni kívánt járművek, eszközök száma, illetve a főváros közlekedés-szabályozási és
környezetvédelmi szempontjai alapján a saját közterület-használati rendeletükben állapítják
meg, a díj meghatározása során a díj kiszámításának módszertana, a díjszámítás során
figyelembe veendő szempontok, a díjcsökkentési tényezők (kedvezmények) köre tekintetében
a következő elvek érvényesülnek:
a) a fizetendő díj mértéke a 7) pont szerint igényelt MMP-helyek alapján kerül kiszámításra
és egységesen megfizetésre legalább naptári negyedévenként előre,
b) a díj mértéke függ
ba) az alapdíj mértékétől
bb) a mikromobilitási szolgáltató által az adott zónában igénybe venni kívánt
eszközkihelyezési helyek az 5) pont szerinti minimális és maximális mértékén belül
megjelölt eszközkihelyezési helyek számától,
be) a zóna típusától.
bd) a mikromobilitási eszköz típusától (az eszköz hajtásához szükséges rásegítés
mértékétől).
be) az alkalmazott esetleges díjcsökkentési tényezőktől:
c) az alapdíj az 1 db MMP-helyre eső havidíj összege csökkentés nélkül, ha a
zónaegyüttható értéke 1\
d) az alapdíj mértéke az eszköz hajtásához szükséges rásegítés mértékétől függ\ a részben
vagy kizárólag emberi erővel hajtott eszközök tekintetében a rásegítés mértékétől függően
kisebb mértékű alapdíj alkalmazandó; ezzel összhangban az alapdíj mértéke
da) egy elektromos meghajtású, maximum 25 km/h fedélzeti sebességkorlátozású roller
esetén legfeljebb 800 forint,
db) elektromos rásegítésű kerékpárok esetén legfeljebb 300 forint,
de) kizárólag emberi erővel hajtott mikromobilitási eszközök esetén legfeljebb 50 forint,
lehet 2022-ben; ezt követően évente a da)—de) pont szerinti összeg a tárgyévet megelőző
évre a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével
emelkedik;
e) az egyes zónákhoz eltérő együttható társul, amely a belvárosi jellegű (szűkösebb,
ugyanakkor profitábilisabb) zónák esetén magasabb; az egyes zónákhoz tartozó együttható
konkrét mértékét az adott területen a tulajdonos önkormányzat határozza meg ezen
összefüggésre figyelemmel az alábbi értékhatárok között:
ea) belvárosi zóna: 1,5-3,
eb) átmeneti zóna: 1-2,
ec) külvárosi centrum zóna: 0,5-1,5,
ed) külvárosi zóna: 0,1-1
f) az alapdíj és a zóna együttható alapján számított díjat csökkenteni szükséges a
tulajdonos önkormányzat által meghatározott mértékben:
fa) ha az adott megosztott mikromobilitási szolgáltató a Budapesten belüli logisztikai
tevékenységét kizárólag zéró emissziós járművekkel végzi, és
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fb) ha a mikromobilitási szolgáltató együttműködési megállapodást köt a BKK által előre
közzétett általános feltételek szerint a szolgáltatásnak a fővárosi közösségi
közlekedéssel való összehangolása, ezzel kapcsolatban az általa üzemeltetett
szolgáltatással kapcsolatos az eszközök tényleges igénybevételére is kiterjedő részletes
adatszolgáltatásra vonatkozóan (pl. MDS és GBFS szabványok szerint);
g) a számított alapdíjhoz képest - a tulajdonos önkormányzat döntésétől függően - a díj
csökkenthető:
ga) ha a helyi lakosoknak és/vagy a helyi közalkalmazottak, köztisztviselők egyes
csoportjainak díjkedvezményeket nyújt
gb) ha a mikromobilitási szolgáltató vállalja a szolgáltatás nyújtását bizonyos, a
közterület-tulajdonos önkormányzat által kijelölt területeken;
h) a díj tényleges meghatározásakor megfelelő mechanizmussal biztosítani kell, hogy az
adott közterületen újabb MMP-k létesítése esetén, amelyekre a hozzájárulás, engedély
szerinti közterület-használat automatikusan kiterjed, az ezekre eső díj fizetésére vonatkozó
kötelezettség is érvényesüljön; új MMP létesítése esetén az adott zónában igénybe venni
kívánt eszközkihelyezési helyek száma nem csökkenhet a 10) pont szerinti minimális szint
alá, egyebekben az új MMP létesítése esetén az igényelt eszközkihelyezési helyek száma
a mikromobilitási szolgáltató kérelme alapján - nem gyakrabban mint negyedévenként -
felülvizsgálható.
13) a jogellenes közterülethasználat esetén fizetendő díj, illetve bírság naponta és
eszközönként kerül meghatározásra úgy, hogy érdemi ösztönzést jelentsen a jogellenes
használatnak a mikromobilitási szolgáltatók általi ellenőrzésére, visszaszorítására; a
jogellenes közterülethasználatért a közterület-tulajdonos önkormányzat által meghatározott
türelmi idő letelte után fizetendő díj mértéke maximum naponta és eszközönként 10 000 forint
lehet 2022-ben, ezt követően ez a küszöbérték évente a tárgyévet megelőző évre a Központi
Statisztikai Hivatal által közzétett éves fogyasztói árindex mértékével emelkedik.
14) a Felek tulajdonában lévő közterületeken kialakított MMP-ken a magánszemélyek - a
tulajdonos önkormányzat döntésétől függően - a saját mikromobilitási járműveiket,
eszközeiket (a gépjárművek kivételével) díjazás nélkül elhelyezhetik, mivel a magánszemély
a saját járművével, eszközével a közterületet rendeltetésszerűen (közlekedésre,
kikapcsolódásra) veszi igénybe.
15) ha a tulajdonos önkormányzat az MMP területén a magánjellegű eszközök elhelyezését
nem engedi meg erről a helyszínen és online is elérhető csatornákon is folyamatosan
közérthető tájékoztatást tesz közzé, és erről értesíti a Fővárosi Önkormányzatot és a BKK-t is;
ebben az esetben a tulajdonos önkormányzat törekszik arra, hogy a magánhasználatú
eszközök elhelyezésére a területén más megfelelő megoldások álljanak rendelkezésre.
16) Felek az MMP-k területének esetlegesen más célú igénybevételi szükséglete (pl.
filmforgatás) esetén azok szüneteltetés! eseteiről, és az ezzel összefüggő pénzügyi kérdések
rendezésének szabályairól egyeztetnek;
17) Felek vállalják, hogy a mikromobilitási szolgáltatók számára
közterülethasználat engedélyezésének feltételeként előírják, hogy

a fentiek szerinti

a) a jogszerű közterület-használat ellenőrizhetősége érdekében az általa üzemeltetett
minden egyesi mikromobilitási járművet, eszközt egy, a közterület-használati rendeletben
szabályozott egyedi azonosító jellel lásson el; az azonosítóval kapcsolatosan alapvető
elvárás, hogy
aa) a latin ábécé nagybetűiből és/vagy arab számokból képzett, legalább négy,
legfeljebb hét karakterből áll
ab) az azonosító jel a jármű, eszköz két oldalán egy-egy példányban és a jármű, eszköz
hátulján (hátsó sárvédőn) egy példányban jelenik meg;
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ac) a karakterek a jármű két oldalán minimum 3 cm, hátul minimum 5 cm magasságúak
és jármű két oldalán minimum 4 mm, hátul pedig minimum 7 mm vonalvastagságúak,
ad) a karakterek háttérhez viszonyított kontrasztaránya legalább 4,5:1 arányú,
b) a megosztott szolgáltatás részeként működő mikromobilitási járművek, eszközök
kölcsönzésére vonatkozó szerződés megkötésére előre meg nem határozott személyek
számára nyilvánosan ajánlatot tesz közzé;
c) igazolja, hogy az általa üzemeltetett minden egyes mikromobilitási jármű, eszköz
közterületi tartózkodásának helyére, időtartamára és az adott jármű adott időpontban
fennálló használati állapotára (kölcsönzött, illetve kölcsönzésre váró) vonatkozó, illetve a
közterülethasználat jogszerűségének ellenőrzéséhez még feltétlenül szükséges egyéb
adatok saját telematikai rendszerében hitelesen, olyan adatrögzítési eljárással kerül
rögzítésre, amely biztosítja ezen adatok változatlansága utólagos ellenőrzésének
lehetőségét;
d) folyamatos hozzáférést biztosít a nemzetközi szabványoknak (GBFS és MDS)
megfelelően a c) pont szerinti telematikai rendszeréhez a tulajdonos önkormányzat
számára a szolgáltató által üzemeltetett járművek, eszközök tényleges közterület
használatának ellenőrzéséhez szükséges - személyes adatokat nem tartalmazó - adatok
korlátlan megismerhetősége érdekében;
e) a közterülethasználatra csak a vonatkozó jogszabályok szerint megkövetelt műszaki
követelményeknek megfelelő, rendeltetésszerű használatra alkalmas járművek, eszközök
kihelyezésével kerülhet sor;
18) A fentieken túl a Felek egyetértenek abban, hogy kívánatosnak tartják az alábbi
követelmények hatósági szerződésben történő előírását és a jogszabályi keretek
meghatározásakor a közterület-használati díj csökkentése lehetőségének biztosítását az ilyen
vállalások megtételének ösztönzésére:
a) a mikromobilitási szolgáltatás használatát legalább a 16. életév betöltéséhez köti, mely
feltételt a saját általános szerződési feltételeiben is rögzíti és felhívja a felhasználók
figyelmét a biztonságos és együttműködő közlekedés érdekében szükséges
követelményekre;
b) a mikromobilitási szolgáltató legalább napi rendszerességgel ellenőrzi a kerület
közigazgatási területén belüli MMP-ken lévő járműveit, eszközeit, a rendezetlenül lerakott
járműveket, eszközöket a kijelölt területen belül sorba állítja, és a szolgáltatásra alkalmatlan
járműveit, eszközeit begyűjti;
c) a mikromobilitási szolgáltató folyamatosan figyelemmel kíséri az adott kerület
közigazgatási területét a rendelkezésére álló online eszközökkel és egyéb erőforrásaival
annak érdekében, hogy a nem a kijelölt MMP-ken elhelyezett járművei, eszközei
összegyűjtéséről, megfelelő helyszínre szállításáról kellő időben gondoskodni tudjon;
d) a BKK számára a megosztott mikromobilitási szolgáltatások igénybevétele alakulásának
és az ezzel kapcsolatos fogyasztói szokások mintázatának közlekedés-szervezési
szempontú nyomon követése érdekében hozzáférést biztosít a teljes budapesti
szolgáltatásával kapcsolatban keletkező adataihoz a nemzetközi szabványok (GBFS és
MDS) szerint;
e) a mikromobilitási szolgáltató a megkezdett utazások számáról, az egyes MMP-k
kihasználtságáról/használatának intenzitásáról, a tulajdonos önkormányzat területén
kezdeményezett utak hosszáról, az utazások átlagos időtartamáról az érintett
önkormányzatnak, illetve a Fővárosi Önkormányzatnak időszakos jelentést készít;
f) a mikromobilitási szolgáltató folyamatosan elérhető és naprakész információkat tesz
közzé a weboldalán és a mobilalkalmazásában azokról az MMP-kről, amelyeken az általa
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bérbe adott eszközök elhelyezhetők, és az azon elhelyezhető járművek, eszközök
számáról;
g) a mikromobilitási szolgáltató a közlekedési kultúra terjesztése, a biztonságos
közlekedés, a közlekedési szereplők biztonsága, a békés egymás mellett élés, valamint a
közterületek rendezett megtartása érdekében a felhasználóit folyamatosan edukálja. A
szolgáltatóknak a járművekkel, eszközökkel való szabályos közlekedésre vonatkozó
követelményeket, valamint a szolgáltatók tulajdonában álló mikromobilitási járművek,
eszközök kizárólag az MMP-okon való tárolhatóságát folyamatosan és hangsúlyosan
kommunikálnia kell a felhasználói felé.
h) a mikromobilitási szolgáltató 0-24 órában elérhető, magyar nyelvű telefonos és/vagy
elektronikus és/vagy személyes ügyfélszolgálatot működtetni, amelyen keresztül a
szolgáltató járműveinek, eszközeinek nem megfelelő módon történő használata és tárolása
is bejelenthető bárki által; a bejelentett panaszok, észrevételek idejéről, helyéről és
tartalmáról havi rendszerességgel köteles a szolgáltató beszámolót küldeni a tulajdonos
önkormányzat számára.
19) a mikromobilitási eszközök kihelyezésével megvalósuló közterülethasználatra csak
határozott - legfeljebb hároméves időtartamra adható engedély azzal, hogy a jelen
együttműködési megállapodás szerinti szabályozás szerint engedély, hozzájárulás első
alkalommal legfeljebb két évre adható annak érdekében, hogy a kezdeti szabályozás
felülvizsgálata következtében a szabályozás esetlegesen szükségessé váló módosításának a
kiadott hozzájárulások, engedélyek ne képezzék akadályát;
20) a Felek vállalják, hogy a mikromobilitási járművek és eszközök közterületi elhelyezésére
vonatkozó szabályokat legkésőbb az ezen együttműködési megállapodás szerinti szabályok
hatálybelépésétől számított két év elteltével felülvizsgálják.
21) a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 22. § (4a) bekezdése
alapján a fővárosi helyi személyszállítási szolgáltatásokba integrált közösségi kerékpáros
rendszerként fenntartott mikromobilitási szolgáltatás és ennek keretében kihelyezett
mikromobilitási eszközök közterület-használata (a továbbiakban: közösségi közlekedésbe
integrált mikromobilitás) vonatkozásában
a) 3) pont szerinti MMP-k alatt a BKK által fenntartott rendszer keretében üzemeltetett
gyűjtőállomásokat is érteni kell azzal, hogy közösségi közlekedésbe integrált
mikromobilitási eszközök bármely MMP-n az adott MMP tekintetében szolgáltatónként
maximálisan igénybe vehető MMP-helyek számának megfelelő számban ki helyezhetők,
b) a mikromobilitási eszköz kihelyezéséhez magához - ide nem értve a gyűjtőállomás
létesítését - nem szükséges közterület-használati hozzájárulás vagy engedély és a
jogszerű közterület használatért külön díj fizetése nem követelhető a mikromobilitási
szolgáltatótól,
c) közösségi közlekedésbe integrált mikromobilitás céljára a BKK által fenntartott rendszer
keretében üzemeltetett gyűjtőállomások MMP-ként csak a Fővárosi Önkormányzat
egyetértésével jelölhetők ki, és más mikromobilitási szolgáltató eszközeinek kihelyezésére
csak a Fővárosi Önkormányzat egyetértése esetén vehetők igénybe.
IV.2. Az együttműködés egyéb szabályai
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás tárgya szerinti együttműködés
elősegítése céljából minden hónapban erre kijelölt képviselőjük útján személyesen vagy online
módon
a
későbbiekben
közösen
meghatározott konkrét
időpontban
egyeztető
megbeszéléseket tartanak, e célból egy mikromobilitási munkacsoportot hoznak létre. A
mikromobilitási munkacsoport működtetéséről, az egyeztetések szervezéséről a Fővárosi
Önkormányzat gondoskodik a BKK bevonásával.
A mikromobilitási munkacsoport keretében

10/17

a) megtárgyalják az együttműködés során felmerülő kérdéseket,
b) javaslatokat tesznek azok megoldására, illetve beszámolnak az együttműködés
keretében az egyes feladatok végrehajtásáról.
c) egyeztetik a IV.1. 3) pont szerint kijelölendő, illetve újonnan kialakítandó MMP-k helyét,
paramétereit (pl.: rendelkezésre állás)
d) egyeztetik a szabályozás, illetve az annak végrehajtása során felmerülő kérdéseket,
e) egyeztetik az MMP-k közterület-használatának díjtételeit, díjazási módszertant,
f) egyeztetik a
alapelveit;

mikromobilitási

eszközök használatával

kapcsolatos

kommunikáció

g) a saját tulajdonú közterületeiken a IV. 1. 3) pont szerinti közterület-használatba vont
MMP-k körét, paramétereit a mindenkori forgalmi, kihasználtsági adatok alapján időről
időre, de legalább negyedéves rendszerességgel felülvizsgálják, és erről tájékoztatják
egymást.
A tulajdonos önkormányzatok a IV.1.8) pont szerinti MMP-k meghatározása előtt egyeztetnek,
és törekednek az érintett zónákban az MMP-k hálózatának konszenzussal történő
meghatározására. A IV.1. 8) b) pont szerinti esetben a kerületi önkormányzat a döntéséről
egyeztet a Fővárosi Önkormányzattal, illetve a BKK-val.
Felek vállalják, hogy amennyiben a területükön engedéllyel még nem rendelkező
mikromobilitási szolgáltatónak terveznek hozzájárulást, engedélyt adni a közterületen fennálló
MMP-k használata vonatkozásában, erről haladéktalanul értesítik egymást, és tájékoztatják
egymást a hozzájárulás, engedély feltételeiről.
Felek vállalják, hogy a mikromobilitási eszközökre vonatkozó kommunikációjuk során
a) felhívják a figyelmet az aktív közlekedés fontosságára, és azt népszerűsítő módon
tájékoztatnak arról, hogy ún. megosztott mobilitási (shared mobility) eszközök a
hagyományos közösségi közlekedési eszközöket kiegészítve hasznosak a városlakók
számára, a kijelölt mikromobilitási ponthálózat által lefedett területen a saját autó
használatát helyettesíthetik, elsősorban rövid távokon, pl. egyirányú utazások esetén,
b) a felhívják a figyelmet az együttműködő közlekedési viselkedésre, a más módon
közlekedőkre való különös figyelem szükségességére
c) tartózkodnak minden olyan közléstől, amely akár szóhasználatában, a mikromobilitási
eszközökkel való közlekedést vagy az azt igénybe vevő közlekedőket az egyéb közlekedési
módokkal, azok használóival szembe állítaná
d) kerülnek minden olyan megnyilvánulást, amely a megosztott mikromobilitást általában,
illetve a jogszerű, az ezen együttműködési megállapodás szerinti szabályoknak megfelelő
mikromobilitási eszközökkel való közlekedést negatív színben tüntetné fel.
Felek - annak érdekében hogy a megosztott mikromobilitási szolgáltatások Budapest egésze
tekintetében egységesen, költséghatékonyan és a szabályozás továbbfejlesztését is lehetővé
tevő következtetések levonására is alkalmas rendszerben kerüljenek kezelésre - a vonatkozó
jogszabályok megengedte körben és mértékig a BKK Zrt.-t mint a Fővárosi Önkormányzat
közlekedésszervezői feladatokat ellátó gazdasági társaságát kívánják - később kidolgozandó
külön megállapodás keretében - megbízni a szolgáltatott adatok feldolgozásával, akinek e
körben feladata lesz gondoskodni fog a szükséges feldogozott adatoknak az érintett
önkormányzatok részére való folyamatos szolgáltatásáról, elérhetővé tételéről, és ezen túl is
segítséget nyújthat majd azok elemzéséhez.
Felek vállalják, hogy folyamatosan elérhető és naprakész információkat tesznek közzé
weboldalaikon vagy mobilalkalmazásaikon a budapesti mikromobilitási pontokról, a
mikromobilitási eszközök használatának feltételeiről.
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A Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás hatálya alatt a felhasználói szokásokat, a
kerületi adottságokat, valamint a megállapodásban foglalt feltételek teljesülését értékelik, azok
figyelembevételével a Felek tárgyalnak az MMP-k és/vagy azok elhelyezhetőségi számának
módosítási lehetőségéről.
V. Záró rendelkezések

V.l. Kapcsolattartók, jognyilatkozatok
Ha a jelen megállapodás kifejezetten másként nem rendelkezik, a Felek a jelen megállapodás
teljesítésével, végrehajtásával kapcsolatos nyilatkozataikat elektronikus levél útján közük és
tartanak kapcsolatot egymással az alábbi kapcsolattartóik és elérhetőségeik útján:
Fővárosi Önkormányzat
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;

I. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;

II. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
.,.
...
...;

III. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;

V. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;

VI. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;

VII. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;
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Vili. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;

IX. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;

XI. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;

XIII. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;

XIV. Kerület
név:
beosztás/tisztség
e-mail:
telefon:

...
...
...
...;

A jelen megállapodás módosítására, megszüntetésére, a kapcsolattartó személyének
változására vonatkozó jognyilatkozatok közlésének módja a Felek képviseletére jogosultja
által aláírt, papír alapú írásbeli nyilatkozat, melyet postai úton tértivevényes küldeményként
kell feladni, vagy személyesen átadni.
A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás céljainak megvalósítása érdekében
egymással együttműködnek és a szerződéses célok megvalósítása érdekében a szükséges
jognyilatkozatokat és intézkedéseket megfelelő időben - saját döntéshozatali eljárásuknak
megfelelően - megteszik és az eljárásokat lefolytatják.
V.2. Átmeneti szabályok
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló a 2021. évi XCIX. törvény 147. §a szerinti díjmegállapítási, illetve díjemelési tilalom hatálya alatt a jelen megállapodásnak a
közterület-használat díjával összefüggő azon szabályait, amelyek e tilalommal nem
összeegyeztethetőek, nem kell alkalmazni.
V.3. A megállapodás hatálya, később csatlakozó kerületek
A jelen megállapodás határozatlan időtartamra jön létre a Felek között.
A jelen megállapodás a Felek közül utolsóként aláíró fél általi aláírását követő napon lép
hatályba.
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Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás 2. sz. mellékletét képező egyoldalú
csatlakozási nyilatkozattal a Feleken kívüli további budapesti kerületek is csatlakozhatnak
jelen megállapodáshoz, annak külön módosítása nélkül. Az egyoldalú csatlakozási
nyilatkozattal a csatlakozó kerületek a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve
kötelező érvényűnek ismerik el.
A csatlakozó kerület a csatlakozó nyilatkozatnak a Fővárosi Önkormányzathoz történő
beérkezésének napját követő hónap első napjától válik a jelen megállapodás részes felévé. A
csatlakozás
tényéről
a
Fővárosi
Önkormányzat
haladéktalanul
tájékoztatja
a
megállapodásban részes kerületeket.

A jelen megállapodás 24 egymással megegyező eredeti példányban készült, melyből 2-2
példány a Feleket illeti meg. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel
egyetértenek, azokat elfogadják, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, erre felhatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 202......... hó...... nap

Budapest, 202..........hó...... nap

Budapest Főváros Önkormányzata

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat

Karácsony Gergely
főpolgármester

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Budapest, 202..........hó...... nap

Budapest, 202..........hó...... nap

Budapest Főváros II. Kerületi
Önkormányzat

Budapest Főváros jll. Kerület, ÓbudaBékásmegyer Önkormányzat

Őrsi Gergely
polgármester

Dr. Kiss László
polgármester

Budapest, 202..........hó...... nap

Budapest, 202..........hó .... nap

Belváros-Lipótváros Budapest V.
Kerület Önkormányzata

Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzata

Szentgyörgyvölgyi Péter
polgármester

Soproni Tamás
polgármester
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Budapest, 202..........hó...... nap
Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata

Niedermüller Péter
polgármester

Budapest, 202...........hó....... nap

Budapest, 202..........hó...... nap
Budapest Főváros Vili. Kerület Józsefvárosi
Önkormányzat

Pikó András
polgármester
Budapest, 202..........hó...... nap

Budapest, 202...........hó....... nap

Budapest Főváros IX. Kerület
Ferencváros Önkormányzata

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata

Baranyi Krisztina
polgármester

Dr. László Imre
polgármester

Budapest, 202..........hó...... nap

Budapest, 202..........hó...... nap

Budapest Főváros XIII. Kerületi
Önkormányzat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzata

Dr. Tóth József
polgármester

Horváth Csaba
polgármester
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2. melléklet
Csatlakozási nyilatkozat a megállapodáshoz később csatlakozó kerületek
számára
„Budapest

Főváros Önkormányzata, valamint

Budapest Főváros

I.

Kerület Budavári

Önkormányzat, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, Budapest Főváros III. Kerület,
Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat, BelvárosLipótváros Budapest V. Kerület Önkormányzata, Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzata, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, Budapest
Főváros Vili. kerület Józsefvárosi Önkormányzat, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzata, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, Budapest Főváros
XIII. Kerületi Önkormányzat és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata között a
mikromobilitási járművek és eszközök kölcsönzési célú igénybevétel érdekében való
közterületi kihelyezésével összefüggő szabályrendszer összehangolása, továbbá az ilyen
járművek és eszközök rendezett keretek közötti használatával összefüggő intézkedésekkel
kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok közötti tartós
együttműködés alapjának megteremtése céljából létrejött együttműködési megállapodáshoz,
annak IV.3. pontja alapján.

A

megállapodás

teljesítésével,

végrehajtásával

kapcsolatos

kapcsolattartóként

............................ -t (beosztása/tisztsége ..................., e.mail: .....................

tel.: ...................... )

jelölöm ki.

Jelen egyoldalú csatlakozási nyilatkozattal a Csatlakozó Kerület kötelezettséget vállal az
együttműködési

megállapodás

szerinti

együttműködésre,

és

az

megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.”
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együttműködési

1

269/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat melléklete

Budapest I. kerületi
KÖZBIZTONSÁGI
KÖZ ALAPÍTVÁNY
(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

módosított és egységes szerkezetű

ALAPÍTÓ OKIRATA

2021. december 16.

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 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete,

.../2021. (XII. 16.) számú (142/2020. (X.l.) számú) határozata alapján, a Budapest I.
Kerületi Közbiztonsági Közalapítvány (székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.,
nyilvántartási szám: 01-01-0005822. Fővárosi Törvényszék, adószáma: 18079966-1-41) 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,

2021. év

I.

december hó 16. napjával, az alábbiak szerint állapítja meg:

AZ ALAPÍTÓ ADATAI

Az Alapító neve: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
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 Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő
testületet elnöke: Váradiné Naszályi Márta polgármester (lakcíme: 1015 Budapest,
Batthyány utca 13., 1.)
II.

AZ ALAPÍTVÁNY NEVE

Budapest I. kerületi Közbiztonsági Közalapítvány
III. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE, HONLAPJÁNAK CÍME, IDŐTARTAMA,
KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA MEGSZERZÉSÉNEK IDŐPONTJA

Az Alapítvány székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Az

Alapítvány

honlapjának

címe:

http://www.budavar.hu/budapest-i-keruleti-

kozbiztonsagi-kozhasznu-kozalapitvany
Az Alapítvány elektromos kapcsolattartási címe: kkozbiztonsagi@gmail.com;
Az Alapítvány közhasznú jogállásása megszerzésének időpontja: 2015.12.10.
Az Alapítványt az Alapító határozatlan időtartamra hozta létre.

V:áradiné 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 Ónkormányzat (a továbbiakban:

Önkormányzat) kerületében a bűnmegelőzés javítása, a közbiztonság megszilárdítása.
E célok érdekében az alábbiakban írt közhasznú tevékenységeket végzi, Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17.
pontjában, 17. §-ában, valamint 23. § (5) bekezdés 18. pontjában meghatározott
közfeladatokhoz kapcsolódóan:
- az I. kerületi bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok támogatása.
- az I. kerületben a bűnözés visszaszorításának elősegítése.
- az I. kerületben tevékenykedő lakossági önvédelmi csoportok részére anyagi
támogatás nyújtása.
- az

élet-

és

vagyonvédelmi

felvilágosító

és

propaganda

tevékenység kiszélesítése és támogatása.
- az I. kerületi rendőrség és a közterület-felügyelőség munkájának anyagi és tárgyi
eszközökkel való támogatása, kiemelkedő munkát végző dolgozóik anyagi és
erkölcsi elismerése.
- a rendőrség alkalmazottainak szükség szerinti továbbképzéséhez (pl. nyelvoktatás,
szakmai tanulmányút) támogatás nyújtása.
- az I. kerület közbiztonságának megteremtésében kiemelkedő teljesítményű és
eredményességű munkát végző személyek (polgárok, rendőrök, társadalmi önkéntes
csoportok tagjai) és lakossági önvédelmi csoportok tagjainak jutalmazása.
- Közrend- és közlekedésbiztonság védelme.
Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az Alapítványi céloknak megfelelően bárki
részesülhet.
Az

Alapítvány

nyilvánosságát

működésének,
az

szolgáltatásainak,

Alapítvány

az

azok igénybevételi
Alapító

által

módjának
kezelt

http: / / www.budavar.hu/budapest-i-keruleti-kozbiztonsagi-kozhasznu-kozalapitvany
internetes honlapján biztosítja.
Az Alapítvány beszámolási és nyilvántartási szabályaira a 2011. évi CLXXV. törvény
27-30. §- ainak rendelkezései az irányadók.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
(ÍCASZ: 36058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A
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Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét minden év május 31.
napjáig

az

Alapító

által

kezelt

http://www.budavar.hu/budapest-i-keruleti-

kozbiztonsagi-kozhasznu-kozalapitvany internetes honlapján és a helyben szokásos
módon, az önkormányzat hivatalos lapjában hozza nyilvánosságra és teszi közzé.
Az Alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból
saját költségére másolatot készíthet.
Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítását (módosítással egységes szerkezetbe
foglalt szövegét) a Magyar Közlönyben, az Ónkormányzat hivatalos lapjában, illetve a
http:// www.budavar.hu / budapest-i-keruleti-kozbiztonsagi-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 összhangban van 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 1.000.000 Ft,
azaz Egymillió forint készpénzből, valamint az Alapítvány javára eddig befizetett
támogatásokból és felajánlásokból tevődik össze.
Az Alapítvány jelenlegi vagyona, amely egyben az Alapítvány törzsvagyona:
17.204.980 Ft, azaz Tizenhétmillió-kettőszáznégyezer- kilencszáznyolcvan forint.
Az

alapítványi

célok

megvalósítására

és

az

Alapítvány

működtetésére

a

törzsvagyonként szolgáló alapító vagyon és annak hozadékai és kamatai szolgálnak.
Az Alapítvány vagyona gyarapodhat:
a) az Alapító további adományaival,
b) más támogatók önkéntes hozzájárulásával,
c)

Az Alapítvány részére nyújtott természetbeni adománnyal,

d) pályázaton elnyert támogatással,
e)

az Alapítvány tevékenységéből származó eredményből,

f)

az Alapítvány vagyonának hozamából és kamataiból,

g) jog átruházásból (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati- és tulajdonjog),
tevékenység, közreműködés, önkéntes és az Alapítvány céljaival összhangban
lévő juttatásából,
h) dolog (ingó- és ingatlan, műtárgy, termék) átruházásából,
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.
Bármely olyan juttatást, amely jogi vagy gazdasági szempontból terhet jelent (így
különösen, de nem kizárólag: kölcsönnel, jelzáloggal terhelt vagyontárgyakat, jogok) a
Kuratórium javaslata alapján az Alapító szabadon visszautasíthat.
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, ami 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 alapítványi 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, 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

teljes

vagyonát

felhasználhatja.
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány pályázat útján vagy pályázat
nélkül anyagi juttatásokat biztosíthat, így különösen: ösztöndíjat alapíthat, támogatást
nyújthat, valamint alapítványi díjat létesíthet minden olyan magánszemély vagy
szervezet részére aki, illetve amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentős mértékben
hozzájárul.

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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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.
Meghívásos pályázat kiírására kizárólag akkor kerülhet sor, ha
- azt törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi és
- pályázati kiírás tartalmazza a támogatási célt, a támogatás feltételeit és az elszámolás
részletes rendjét.
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 biztosiba.
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.

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

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

VIII.

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:

8.1.

Alapító

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

Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása;

b. )

a

Kuratórium

elnökének

és

elnökének,

tagjainak

tagjainak,

valamint

megválasztásának, valamint

díjazásának és költségtérítésének megállapítása;

a

felügyelőbizottság
ezen

szervek

tagjai

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. )

amitjogszabály az Alapító hatáskörébe utal.

8.2.
a.)

Az Alapítvány szervei a következők:

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.

Váradiné Nas2ályi 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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8.3.

A Kuratórium

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

8.3.1.

A Kuratórium tisztségviselői:

A Kuratórium tisztségviselőinek nevét, személyi adatait és megbízatásuk kezdő időpontját
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 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 CKXXV. 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.)

A Kuratórium tagja, elnöke az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

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

10

b.)

A Kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni.

c.)

Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

d.)

Nem lehet kuratóriumi tag az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyvezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást

kimondó

határozatban

megszabott

időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
e.)

Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
Kuratórium tagja.

f.)

A közhasznú szervezet megszűnését követő (három) évig nem lehet az Alapítvány
Kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
e.) Nem

lehet

kuratóriumi

tag

az

I.

kerületi

Ónkormányzat

képviselőtestületének tagja.

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 nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói. Ilyen személyek
kinevezése esetén a későbbi kinevezés semmis. Ha időrend nem állapítható meg a
kinevezések között, akkor minden olyan kinevezés semmis, amely hozzátartozókat, közeli
hozzátartozókat nevez ki a kuratórium tagjai közé. Az ilyen módon be nem töltötté vált
kuratóriumi tag pótlásáról az Alapító köteles gondoskodni.

Yáradiné 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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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:
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány
másfajta előnyben részesít,
b.) akivel a határozat alapján szerződést kell kötni,
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d.) aki

a

döntésben

érdekelt

más

szervezettel

többségi

befolyáson

alapuló

kapcsolatban áll, vagy
e.) 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 Alapító, a
kuratóriumi tagok kijelöléséről döntést hoz az alábbiak szerint:

a.) a megbízatási idő lejárta előtt 60 nappal,
b.) visszahívás esetén a visszahívással egyidejűleg,
c.) lemondás esetén a lemondásról szerzett értesülés időpontjától számított 60 napon
belül,
d.) a tag haláláról szerzett értesülés időpontjától számított 60 napon belül.

8.3.3.

A Kuratórium hatásköre:

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

létrehozása,

az

Alapítvány

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának jóváhagyása;
i.) döntés a csatlakozói támogatások, adományok 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 a Magyar Közlönyben, az Ónkormányzat hivatalos lapjában és a
http://www.budavar.hu/budapest-i-keruleti-kozbiztonsagi-kozhasznu
kozalapitvany honlapján történő közzétételről köteles gondoskodni.
p.) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a törvény vagy az Alapító Okirat nem
utal az Alapító kizárólagos jogkörébe.
A Kuratórium díjazása és annak szabályai, a Ptk 3.391§ d.) pontja alapján:
A Kuratórium tagjai - amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységének
ellátását nem veszélyezteti - havi megbízási díjban részesülnek, valamint a feladataik
ellátás során felmerült költségtérítésre igényt tarthatnak.
A Kuratórium díjazását, a költségtérítés havi/éves összegét, az Alapító határozza meg és
képviselő-testületi döntéssel fogadja el és lépteti hatályba. A díjazás megváltoztatására a
tárgyévi önkormányzati költségvetés elfogadásával egyidőben kerülhet sor.
A Kuratórium elnökének és tagjainak díjazása a Budavári Önkormányzat önkormányzati
képviselőinek, az adott évre meghatározott tiszteletdíja százalékos arányában kerül
meghatározásra, az Alapító döntésének megfelelően.
A Kuratórium elnökének havi díjazása
nem lehet magasabb, mint a Budavári
Önkormányzat képviselőinek, az Alapító által, adott évre meghatározott tiszteletdíjának
összege.
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A Kuratórium tagjainak havi díjazása nem lehet magasabb, mint a Kuratórium elnökének
a havi díjazása.
A Kuratórium belső szabályzatban köteles szabályozni a Kuratórium díjazásának
részletszabályait, és rendiét.
A

Kuratórium bármely tagja, a Kuratórium elnökéhez címzett nyilatkozattal a

kuratóriumi tagi tiszteletdíjáról díjáról lemondhat.
A havi díjazás és költségtérítés kizárólag utalással, belföldi bankszámlára fizethető
elszámolási dokumentumok alapján a jogszabályban foglaltak alapján.
Amennyiben a Kuratórium

díjazásának szabályait az Alapító megváltoztatná, annak

részletszabályait a Kuratórium által készített és az Alapító által elfogadott, belső
szabályzattal köteles rendezni.

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.
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személyes e-mail fiókjára/e-mail címére küldött üzenettel lehet, azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön a tag által.
Szükség szerint a kuratóriumot össze kell hívni, ha azt a Felügyelőbizottság vagy bármely
kuratóriumi tag kezdeményezi a cél és ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium
elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül intézkedni a
kuratóriumi ülés összehívásáról. Ha a Kuratórium elnöke ennek a kötelezettségének nem
tesz eleget, akkor a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag és a Felügyelőbizottság is
összehívhatja.
A Kuratórium ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható. A személyiségi jogokat érintő kérdéseknél az elnök zárt ülést rendelhet el. A
nyilvánosság kizárásáról a Kuratórium egyedi határozattal dönt. A zárt ülésről a Kuratórium
az egyes napirendi pontok elfogadásával egy időben egyszerű szótöbbséggel határoz.
A Kuratóriumot a Kuratórium elnöke hívja össze a kitűzött időpontot megelőző legalább 8
(nyolc) nappal, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének a közlésével, mellékelve a
megvitatásra szánt írásos dokumentumokat.
A Kuratórium ülését az elnök meghívó megküldésével vagy annak az Alapítvány honlapján
történő közzétételével hívja össze. A kuratóriumi ülést az Alapítvány székhelyén kell tartani.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjaikat kialakíthassák. A meghívóban
közölni kell a napirendeket, csatolva az írásos előterjesztéseket és az ülés előtt legalább 8
(nyolc) 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 szereplőkérdésben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő
kérdés megtárgyalásához egyhangúan 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 és 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 készítem, rögzítve a napirendet, a vita lényegét, az
egyes tagok esetleges különvéleményét, valamint határozatokat.
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A Kuratórium döntéseit a Kuratórium elnöke tartja nyilván, a Határozatok tárában. Ebben fel
kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenőrzők
számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
Az elnök gondoskodik az Alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről, írásban,
igazolható módon.
A Kuratórium határozatai nyilvánosak, azokat a Közalapítvány hivatalos honlapján közzé
kell tenni. A Kuratórium döntéseit továbbá az érintettekkel írásban, igazolható módon is
közölni kell.
Az Alapítvány működésével, a Kuratórium tevékenységével kapcsolatban keletkezett
iratokba - személyazonosságának igazolása és érekeének valószínűsítését követően - az
alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintés a Kuratórium elnöke vagy az
általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 15 napon belül az Alapítvány
székhelyén biztosítja.
Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről honlapján és az 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 egyhangúan 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 3 (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
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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
Kuratórium döntéseit be kell vezetni a Határozatok tárában úgy, hogy abból megállapítható
legyen a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya.

S.3.5.2. Kuratórium határozathozatala ülés tartása nélkül
A Kuratórium ülés tartása nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével - a

számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásán kívül - is hozhat határozatot. Az
ülést a Kuratórium elnöke jogosult kezdeményezni és az elnök hívja össze. A határozat
tervezetét 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével minden tag elektronikus, kizárólag általa
használt, személyes e-mail fiókjára/e-mail címére küldött üzenettel kell a Kuratórium
tagjaival közölni, akik szavazatukat - a Kuratórium elnökéhez eljuttatva - a Kuratórium
elnöke által használt e-mail fiókjára történő egyedi küldéssel, adják meg.
Elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével, ezen belül elektronikus levél formájában
történő határozathozatal felvétele, hogy a tagok saját, egy
(Internetre) kapcsolt számítógépen lévő felhasználót azonosító

számítógépes hálózatba
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
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határozat, az elektronikus levél,
egyidejűleg elküldésre

miden kuratóriumi tag és a Kuratórium elnöke felé

az e-mail levelező program kijelzése és rögzítése alapján ellenőrizhetően -

kerül,

illetve

a

legalább

annyi

szavazat

kerül

megküldésre.

A

határozatképességhez az általános szabályok az irányadók.
Bármely

kuratóriumi

tag

elektronikus

postafiókjának,

számítógépes

rendszerének

meghibásodása esetén - melyet kuratóriumi tagnak kell az Kuratórium elnökével haladék
nélkül telefonon vagy más eszköz útján közölni - a Kuratórium ülését fel kell függeszteni
vagy be kell rekeszteni a hiba elhárulásának időtartamától függően.
Az elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével megtartott ülésen hozott határozatokról
az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3 (három) napon belül - a Kuratórium
elnöke megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 (három) napon belül közli a
kuratóriumi tagokkal és az Alapítóval elektronikus hírközlő eszköz útján, minden tag
elektronikus, kizárólag általa használt, személyes e-mail fiókjára/e-mail címére küldött az emailhez csatolt levélbe foglalt határozat útján.
A Kuratórium köteles tevékenységéről évente, a gazdasági év lezárását követő kilencven
napon belül, de legkésőbb május 31-ig írásban, valamint Budapest 1. Kerület Budavári
Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén szóban is beszámolni az Alapítónak.
8.4.

A Felügyelóbizottság

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 megbízása 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 felügvelőbizottsági
szabályok:

tagságra

vonatkozó

kizáró

és

összeférhetetlenségi

A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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(KASZ:36058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A
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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,
g.) az I. kerületi Ónkormányzat képviselő-testületének tagja.

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.
8.4.2.

A Felügyelőbizottsági 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

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
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írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha ez nem
történik meg, az Alapító egyidejű értesítésével, haladéktalanul kötelesek értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból
származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő
rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának
ellenőrzését, a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti
törvényességi ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú minősítés
követelményeinek való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó szabályok szerint az
ügyészség látja el.
A

Felügyelőbizottság köteles

az

intézkedésre

való jogosultságának

megfelelően

a

Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
a.)

az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv
döntését teszi szükségessé;

b.)

a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Kuratórium ülését a

Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított

harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a kuratóriumi ülés összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
A Felügyelőbizottság véleményét a bizottság elnöke terjeszti elő. Az írásos előterjesztésnek
legalább 3 (három) tag aláírását kell tartalmaznia. A Felügyelőbizottság tevékenységét saját
ügyrendje

és

vizsgálati

terve

alapján

végzi.

Határozatait

a

jelenlévők

egyszerű

szótöbbségével hozza.
A Felügyelőbizottság díjazása és annak szabályai:
A Felügyelőbizottság tagjai - amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységének
ellátását nem veszélyezteti - havi díjazásban részesülnek, valamint a feladataik ellátás során
felmerült költségtérítésre igényt tarthatnak.
A Felügyelőbizottság
meg

és

díjazását, a költségtérítés havi/éves összegét az Alapító határozza

képviselő-testületi

döntéssel

fogadja

el

és

lépteti

hatályba.

A

díjazás

megváltoztatására a tárgyévi önkormányzati költségvetés elfogadásával egyidőben kerülhet
sor.
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A Felügyelőbizottság

elnökének

és tagjainak díjazása a

Budavári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői

Budapest Főváros I. Kerület

illetményalapja összegének

százalékos

arányában kerül meghatározásra, az Alapító döntésének megfelelően.
A Felügyelőbizottság elnöke havonta meghatározott díjazása nem lehet magasabb, mint a
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára
alkalmazandó, érvényes köztisztviselői illetményalapjának meghatározott

százaléka, az

Alapító által meghatározott összegben.
A Felügyelőbizottság tagjainak díjazása nem lehet magasabb, mint a Felügyelőbizottság
elnökének díjazása, az Alapító által meghatározott összegben.
A

Felügyelőbizottság bármely tagja, a Kuratórium elnökéhez címzett nyilatkozattal a

felügyelőbizottsági tagi megbízási díjáról lemondhat.
A havi díjazás

és költségtérítés kizárólag utalással, belföldi bankszámlára fizethető

elszámolási dokumentumok alapján a jogszabályban foglaltak alapján.
Amennyiben a Felügyelőbizottság díjazásának szabályait az Alapító megváltoztatná, annak
részletszabályait a Kuratórium által készített és az Alapító által elfogadott, belső
szabályzattal köteles rendezni.
A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét, személyi adatait és megbíztatásukra
vonatkozó adatokat, az Alapító Okirat I. számú melléklete tartalmazza.
9. 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 - az 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 Várnegyed 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/budapest-i-keruleti-kozbiztonsagi-kozhasznu-kozalapitvany
honlapján megfelelően tájékoztatni.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében
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10. EGYÉB

Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel elnyerte. Az Alapító
Okirat módosítására kizárólag az Alapító jogosult.
Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány létrehozása nem áll ellentétben önkormányzati
feladataival és nem érinti azok ellátására vonatkozó kötelezettségét.
Az Alapító kijelenti, hogy nem állít,

és nem támogat országgyűlési képviselő jelöltet,

megyei, fővárosi önkormányzati választáson résztvevő jelöltet, ezt a jövőre nézve is kizárja.
Az Alapító Okirat rendelkezései felül az Alapítvány

működésének, szervezetének,

képviseletének, valamint gazdálkodásának részletes rendjét az SZMSZ,

és a Befektetési

Szabályzat határozza meg az Alapító Okirat keretei között.
Az Alapítvány Alapító Okiratát, illetve a mindenkori módosított és egységes szerkezetbe
rendezett Alapító Okiratát a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben és az
Alapítvány

http:/ / www.budavar.hu/budapest-i-keruleti-kozbiztonsagi-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
1 992. 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. (2020.10.01.)
Megerősítő határozatok dátuma és az Alapító Okirat kelte:
Budapest, 2021. december 16.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest, I. Kerület Budavári Önkormányzat
Alapító nevében és képviseletében
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Az eljáró ügyvéd kijelenti, hogy a módosított és egységes szerkezetű Alapító Okirat szövege
megegyezik az Alapító Okirat módosítások hatályos tartalmának.

Ellenjegyzem:
Kelt:

Budapest 2021. 12.16.

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)
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számú melléklet

I.

Kuratórium tagja 2020. július 16. napjától, 5 éves időtartamra:

Sziklai Attila (lakcím: 4400, Nyíregyháza, Erdő sor 4. 1/5.) elnök
tagok:
Angyal Károly Tibor (lakcím: 7800 Siklós, Sallai utca 18. 4./13.)
Németh András (lakcím: 1011 Budapest, Fő utca 35. 3./2.)

Felügyelőbizottság tagjai, 2020. július 16. napjától, 5 éves időtartamra:
Dr. Szántó András (1016 Budapest Lisznyai utca 13.) elnök
tagok:
Ádámosi - Sípos Szilárd (lakcím: 1195 Budapest, Jahn Ferenc utca 1. l./l.)
Horváth Klára Orsolya (lakcím: 1016 Budapest, Mészáros utca 12.)

Eredeti határozat dátuma Budapest, 2020. július 16. (2020.10.21.)
Megerősítő határozatok dátuma és az Alapító Okirat kelte:
Budapest, 2021.12.16.

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

Budapest, 2020. 12.16.

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 Nas2ályi 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

1

270/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat melléklete

(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

módosított és egységes szerkezetű

ALAPÍTÓ OKIRATA

2021.12.16.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
(KASZ:36058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
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Alulírott Váradiné Naszályi Márta polgármester, Magyarország Alaptörvényének 33. cikke
(1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján,

Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzata,

mint Alapító nevében és képviseletében eljáró Képviselő-testület elnökeként, a Budapesti I.
Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testületének................................/2021. (XII. 16.)
számú

hozott határozatával,

Kulturális Közalapítvány

széles körű egyeztetéseket követően, a Márai Sándor

( székhelye:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., nyilvántartási

szám: 01-01-0005814, Fővárosi Törvényszék, adószáma: 18081682-1-41) - 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, megerősítve és megismételve, a 2020. év
július hó 16. napján és 2021. április 22. napján hozott határozatokat, 2021. év december hó
16. napjával, az alábbiak szerint állapítja meg:
BEVEZETÉS
Az Alapító
Okirat abból a célból készült, hogy Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzatának Képviselő-testülete a főváros I. kerületében és a budai Várnegyedben élő
polgárok és a polgárok civil szerveződései részére erkölcsi és anyagi támogatást nyújtson
nemzeti kultúrának ápolására, a kerület irodalmi hagyományainak megtartására és
újjáélesztésére, valamint a kerületben egykoron élt lokálpatrióta író, Márai Sándor
emlékének ápolására, életművének és szellemiségének megőrzésére, illetve a kortárs
irodalmi és zenei művészetek, a tehetséges fiatalok segítésére és támogatására tartós
közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező közalapítványt

működtessen, az

alábbiak szerint:

I.

AZ ALAPÍTÓ ADATAI

Az Alapító neve: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
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 Önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testületet
elnöke: Váradiné Naszályi Márta polgármester (lakcíme: 1015 Budapest, Batthyány utca 13.,
!•)

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében
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II.

AZ ALAPÍTVÁNY NEVE

Márai Sándor Kulturális Közalapítvány
III.

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

Az Alapítvány székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Az

Alapítvány

honlapjának

címe:

http://www.budavar.hu/marai-sandor-kozhasznu-

kulturalis-kozalapitvany
Az Alapítvány központi levelezési címe: maraisandorkozalapitvany@gmail.com
Az Alapítvány közhasznú jogállásása megszerzésének időpontja: 2015.11.11.
Az Alapítványt az Alapító határozatlan időtartamra hozta létre.

IV.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE, A KEDVEZMÉNYEZETTEK
KÖRE, KÖZZÉTÉTEL

Az Alapítvány célja: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat és /vagy Alapító) által a kerületben a helyi közművelődési tevékenység
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme. E célok érdekében az alábbiakban írt
közérdekű tevékenységeket végzi Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, valamint 23. § (4) bekezdés 17. pontjában
meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan, az alábbi feladatokat végzi:
Márai Sándor emlékének ápolása és megőrzése, életművének feldolgozása.
Az I. kerület és a főváros irodalmi, művészeti értékeinek megőrzése, megismertetése és
közkinccsé tétele, irodalmi szalon és kulturális kaszinó létrehozása.
Az I. kerületi művészeti és kulturális tevékenységek kibontakozásának elősegítése, olyan
művészek, művészeti csoportok, társadalmi és kulturális szervezetek anyagi és erkölcsi
támogatása, amelyek a polgári hagyományok ápolását tekintik feladatuknak és otthont
nyújtanak irodalmi művészeti kezdeményezéseknek, rendezvényeknek.
Az I. kerülethez kötődő tehetséges fiatalok képzése, támogatása és jutalmazása.
Az I. kerületben a hazai és határainkon túli nemzeti kultúra bemutatása, filmek, kiadványok,
kiállítások, előadások és rendezvények segítségével, valamint a magyar kultúra és művészet
megismertetése,

elismertetése,
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magánszemélyek, oktatási intézmények , társadalmi szervezetek , vagy köztestületek anyagi
és erkölcsi támogatása.
Az I. kerületbe szánt tárgyi emlékek, emléktáblák, szobrok megóvása és újak felállítása.
Ezen

tevékenységek

megfelelnek

a

hivatkozott

törvényben

felsorolt

közhasznú

tevékenységeknek.
Az alapítvány jogállása: közhasznú szervezet.
Az Alapítvány fenti céljainak megvalósulását
- kiállítások,

rendezvények,

előadások

szervezésével, bonyolításával

és támogatásával,
- filmek, ismeretterjesztő, irodalmi, művészeti és zenei kiadványok készítésével,
publikációk megjelentetésével,
- ösztöndíjak alapításával és adományozásával,
- művészeti

képzéssel,

valamint

művészeti

management

kialakításával,

tehetséggondozással,
- szakmai-

és

tanulmányutak,

alkotóművészeti

és

művészeti

táborok szervezésével és lebonyolításával,
- pályázatok kiírásával és elbírálásával is segíti.
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/marai-sandorkozhasznu-kulturalis-kozalapitvany internetes honlapján biztosítja.
Az Alapítvány beszámolási és nyilvántartási szabályaira a 2011. évi CLXXV. törvény 27-30.
§- a rendelkezéseit az irányadók.
Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét minden év május 31. napjáig,
az Alapító által kezelt http://www.budavar.hu/marai-sandor-kozhasznu-kulturalis-kozalapitvany
internetes honlapján és a helyben szokásos módon, az önkormányzat hivatalos lapjában
hozza nyilvánosságra és teszi közzé.
Az Alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet.
Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítását (módosítással egységes szerkezetbe foglalt
szövegét) a Magyar Közlönyben, az Ónkormányzat hivatalos lapjában, illetve a
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http://www.budavar.hu/marai-sandor-kozhasznu-kxilturalis-kozalapitvany internetes honlapján teszi
közzé.
V.

AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE

Az Alapítvány nyílt, így ahhoz bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy,
adományozó 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
tevékenységi

javaslatokat tegyen az célokon

és

körön belül a Kuratórium részére a vagyoni juttatása felhasználására

vonatkozóan. A javaslat kikötéséről és annak

esetén annak elfogadásáról az Alapítvány

kezelő 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. Nem állít, és nem
támogat országgyűlési képviselő jelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson
résztvevő jelöltet, ezt a jövőre nézve is kizárja.

VI.

AZ ALAPÍTVÁNY

VAGYONA

Az Alapítvány induló vagyona 2.800.000 Ft, azaz Kettőmillió-nyolcszázezer forint készpénz,
amelyet az Alapító,

az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vételét megelőzően az

Alapítvány javára nyitott bankszámlán letétbe helyezett.
Az alapítványi célok megvalósítására és az Alapítvány működtetésére az alapítói vagyon
kilencven százaléka, az alapítói vagyon hozadékai és kamatai, az alapítvány részére juttatott
adományok és támogatások, illetve az Alapítvány gazdálkodásának eredményeként létrejött
vagyon és hozadékai teljes egészében felhasználhatók. Az Alapítvány vagyona csak az
alapítói

célok

megvalósítására

és

az

Alapítvány

működtetésére

használható

fel.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában
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meghatározott tevékenységére fordítja.
Az alapítványi célok megvalósítására és az Alapítvány működtetésére a törzsvagyonként
szolgáló alapító vagyon, annak hozadékai és kamatai szolgálnak.
Az Alapítvány vagyona gyarapodhat:
a) az Alapító további adományaival,
b) más támogatók önkéntes hozzájárulásával,
c)

Az Alapítvány részére nyújtott természetbeni adománnyal,

d) pályázaton elnyert támogatással,
e)

az Alapítvány tevékenységéből származó eredményből,

f)

az Alapítvány vagyonának hozamából és kamataiból,

g) jog átruházásból (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati- és tulajdonjog),
tevékenység, közreműködés, önkéntes és az Alapítvány céljaival összhangban
lévő juttatásából,
h) dolog (ingó- és ingatlan, műtárgy, termék) átruházásából,
i)

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

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

VII.

AZ

ALAPÍTVÁNY

VAGYONKEZELÉSÉNEK

SZABÁLYAI,

AZ

ALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT CÉLOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK
SZABÁLYAI

Az Alapítvány működése során önállóan, éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik. Vagyonát
kizárólag a jelen Alapító Okiratban meghatározott célok megvalósítására, az ennek
érdekében végzett tevékenységekre - beleértve az Alapítvány működtetését - 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, ami csak az Alapító Okiratban meghatározott alapcélok szerinti tevékenység
megvalósításának veszélyeztetése nélkül végezheti.
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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, 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 teljes vagyonát felhasználhatja.
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány pályázat útján vagy pályázat
nélkül anyagi juttatásokat biztosíthat, így különösen: ösztöndíjat alapíthat, támogatást
nyújthat, valamint alapítványi díjat létesíthet minden olyan magánszemély vagy szervezet
részére aki, illetve amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentős mértékben hozzájárul.
Az Alapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb
összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító
Okiratban foglalt célokra.
Főszabályként az Alapítvány a támogatások és egyéb juttatások odaítélésekor az Alapítvány
által támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás és az
ellenőrzés módját tartalmazó szerződést köt.
Az Alapítvány számviteli nyilvántartásait úgy vezeti, hogy azok alapján az alapcél szerinti
(közhasznú)
költségei,

tevékenységének

ráfordításai és

és

gazdasági-vállalkozási

eredménye

(nyeresége,

tevékenységének

vesztesége)

egymástól

bevételei,
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.
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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.

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

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:

VIII.1. Alapító
Az Alapító, Magyarország Alaptörvényének 33. cikke (1) és (2) bekezdésében foglaltak
alapján, az alapítói jogokat az Ónkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.
Az Alapító hatáskörébe tartozik különösen:
a.)

Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítása;

b.)

a Kuratórium elnökének, tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság elnökének és
tagjainak megválasztásának, valamint ezen szervek tagjai díjazásának megállapítása;

c.)

Az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén a kuratórium
egy tagjának vagy a kuratórium egészének visszahívása;

d.)

Az Alapítvány jogutód nélküli megszüntetése, feltéve, hogy a közfeladat ellátásának
biztosítása más módon vagy szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható,

e.)

amit jogszabály az Alapító hatáskörébe utal.

VIII.2. Az Alapítvány szervei a következők:
a.)

a Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve és tagjait és elnökét az Alapító nevezi
ki.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
(KASZ:3Ó058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A

9

b. )

a Felügyelőbizottság, 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.

VIII.3. A Kuratórium
Az Alapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére, felhasználására és
védelmére az Alapító, 3 (három) tagú Kuratóriumot hoz létre, amelyben legalább két
személy belföldi lakóhellyel rendelkezik.
A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve.
Az Alapítvány indulásakor az Alapító felkérte az író unokaöccsét, Márai Sándor írói
örökségének végrendeleti végrehajtóját, dr. Jáky Jánost, a Kuratórium munkájában való
közreműködésre.

VIII.3.1. A Kuratórium tisztségviselői:
A Kuratórium elnökét és tagjait és személyi adataikat, valamint megbízásukra vonatkozó
adatokat, az Alapító Okirat I. számú melléklete tartalmazza.

VIII.3.2. A kuratóriumi tagság keletkezése és megszűnése
A kuratóriumi megbízatás 5 (öt) éves, határozott időre szól. A kuratóriumi tagokat az
Alapító jelöli ki és a kuratóriumi tagság kizárási és az összeférhetetlenségi okokra is kiterjedő
elfogadó nyilatkozattal jön létre. 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 vagy tagjának lemondása esetén köteles ellátni a tisztségéből
eredő kötelezettségeit. A Kuratórium elnöke vagy tagja, az Alapítványnak címzett és
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal bármikor lemondhat. A
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lemondás, ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, az új kuratóriumi tag
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá (Ptk. 3:25.§ (4) bek.).
A kuratóriumban nem lehetnek többségben az Alapító, annak alkalmazottai és közeli
hozzátartozói. A kuratórium tagjai között is kizáró körülmény a közeli hozzátartozói
kapcsolat. (Ptk. 3:397 § )

A Kuratórium valamennyi tagja, tisztségviselője megfelel a 2011. évi CKXXV. 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.)

A Kuratórium tagja, elnöke az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

b.)

A Kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni.

c.)

Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

d.)

Nem lehet Kuratóriumi tag az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
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. (Ptk. 3:397 § (3) bek.)

f.)

A közhasznú szervezet megszűnését követő (három) évig nem lehet az Alapítvány
Kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetvezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- 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
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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:
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány
másfajta előnyben részesít,
b.) akivel a határozat alapján szerződést kell kötni,
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d.) aki

a

döntésben

érdekelt

más

szervezettel

többségi

befolyáson

alapuló

kapcsolatban áll, vagy
e.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

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

VIII.3.3. A Kuratórium hatásköre:
Az Alapítvány vagyonát az Alapítvány céljának megfelelően, az Alapító Okiratban rögzített
módon kell kezelni és felhasználni. (Ptk. 3:384 §), ennek megvalósítása:
a.) az Alapítvány céljainak megvalósítása;
b.) az Alapítvány képviselete;
c.) rendelkezés az Alapítvány pénzforgalmi bankszámlája felett;
d.) döntés az Alapítvány vagyonának felhasználásáról;
e.) éves és hosszabb távra szóló tervek valamint az ezek végrehajtásáról szóló
beszámoló készítése, elfogadása;
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f.) az éves tevékenységéről készített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet
jóváhagyása,
g.) az Alapítvány pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységének irányítása;
h.) munkaszervezet

létrehozása,

az

Alapítvány

Szervezeti

és

Működési

Szabályzatának jóváhagyása;
i.) döntés a csatlakozói támogatások, adományok 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/marai-sandor-kozhasznu-kulturalis-kozalapitvany
honlapján történő közzétételről köteles gondoskodni.
p.) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a törvény vagy az Alapító Okirat nem
utal az Alapító kizárólagos jogkörébe.
A Kuratórium díjazása és annak szabályai, a Ptk. 3:391 § d.) pontja alapján:
A Kuratórium tagjai - amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységének
ellátását nem veszélyezteti - havi megbízási díjban részesülnek, valamint a feladataik
ellátás során felmerült költségtérítésre igényt tarthatnak.
A Kuratórium díjazását, a költségtérítés havi/éves összegét, az Alapító határozza meg és
képviselő-testületi döntéssel fogadja el és lépteti hatályba. A díjazás megváltoztatására a
tárgyévi önkormányzati költségvetés elfogadásával eyvidőben kerülhet sor.
A Kuratórium elnökének és tagjainak díjazása a Budavári Önkormányzat önkormányzati
képviselőinek, az adott évre meghatározott tiszteletdíja százalékos arányában kerül
meghatározásra, az Alapító döntésének megfelelően.
A Kuratórium elnökének havi díjazása
nem lehet magasabb, mint a Budavári
Önkormányzat képviselőinek, az Alapító által, adott évre meghatározott tiszteletdíiának
összege.
A Kuratórium tagjainak havi díjazása nem lehet magasabb, mint a Kuratórium elnökének
a havi díjazása.
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A Kuratórium belső szabályzatban köteles szabályozni a Kuratórium díjazásának
részletszabályait, és rendjét.
A

Kuratórium bármely tagja, a Kuratórium elnökéhez címzett nyilatkozattal a

kuratóriumi taei tiszteletdíjáról díjáról lemondhat.
A havi díjazás és költségtérítés kizárólag utalással, belföldi bankszámlára fizethető
elszámolási dokumentumok alapján a jogszabályban foglaltak alapján.
Amennyiben a Kuratórium

díjazásának szabályait az Alapító megváltoztatná, annak

részletszabályait a Kuratórium által készített és az Alapító által elfogadott, belső
szabályzattal köteles rendezni.

VIII. 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.

VIII. 3.5. Kuratórium ülésének átalános szabályai
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer össze kell hívni írásban, igazolható
módon. írásban igazolható módon történő kézbesítésnek minősül a tagnak elektronikus,
kizárólag általa használt, a Kuratórium elnökének előzetesen bejelentett, személyes e-mail
fiókjára/e-mail címére küldött üzenettel lehet, azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön a tag által.
Szükség szerint a kuratóriumot össze kell hívni, ha azt a Felügyelőbizottság vagy bármely
kuratóriumi tag kezdeményezi a cél és ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium
elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül intézkedni a
kuratóriumi ülés összehívásáról. Ha a Kuratórium elnöke ennek a kötelezettségének nem
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tesz eleget, akkor a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag és a Felügyelőbizottság is
összehívhatja.
A Kuratórium ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható. A személyiségi jogokat érintő kérdéseknél az elnök zárt ülést rendelhet el. A
nyilvánosság kizárásáról a Kuratórium egyedi határozattal dönt. A zárt ülésről a Kuratórium
az egyes napirendi pontok elfogadásával egy időben egyszerű szótöbbséggel határoz.
A Kuratóriumot a Kuratórium elnöke hívja össze a kitűzött időpontot megelőző legalább 8
(nyolc) nappal, az ülés helyének, időpontjának és napirendjének a közlésével, mellékelve a
megvitatásra szánt írásos dokumentumokat.
A Kuratórium ülését az elnök meghívó megküldésével vagy annak az Alapítvány honlapján
történő közzétételével hívja össze. A kuratóriumi ülést az Alapítvány székhelyén kell tartani.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjaikat kialakíthassák. A meghívóban
közölni kell a napirendeket, csatolva az írásos előterjesztéseket és az ülés előtt legalább nyolc
(8) napon belül el kell juttatni a kuratórium tagjaihoz. Ha a kuratóriumi ülést nem,
szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához. A
kuratóriumi ülésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplőkérdésben 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 - azaz legalább az elnök és két kuratóriumi tag 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 és az ülés előtt
legalább 24 órával el kell juttatni a kuratórium tagjaihoz. Ha az Alapító Okirat másként nem
rendelkezik, a Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A
kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, rögzítve a napirendet, a vita lényegét, az
egyes tagok esetleges különvéleményét, valamint határozatokat.
A Kuratórium döntéseit a Kuratórium elnöke tartja nyilván, a Határozatok tárában. Ebben fel
kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenőrzők
számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
Az elnök gondoskodik az Alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről, írásban,
igazolható módon.
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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
iratokba

működésével, a Kuratórium tevékenységével

kapcsolatban

keletkezett

- személyazonosságának igazolása és érekeének valószínűsítését követően - az

alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintés a Kuratórium elnöke vagy az
általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 15 napon belül az Alapítvány
székhelyén biztosítja.
Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről honlapján és az 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.
A Kuratórium köteles tevékenységéről évente, a gazdasági év lezárását követő kilencven
napon belül éves beszámolót, közhasznúsági mellékletet készíteni, és tevékenységéről
legkésőbb május 31. napjáig írásban, valamint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének ülésén szóban is beszámolni az Alapítónak.

VIII. 3.5.1. 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.
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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
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.

VIII. 3.5.2. Kuratórium határozathozatala ülés tartása nélkül
A Kuratórium ülés tartása nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével - a
számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásán kívül - is hozhat határozatot. Az
ülést a Kuratórium elnöke jogosult kezdeményezni és az elnök hívja össze. A határozat
tervezetét 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével minden tag elektronikus, kizárólag általa
használt, személyes e-mail fiókjára/e-mail címére küldött üzenettel kell a Kuratórium
tagjaival közölni, akik szavazatukat - a Kuratórium elnökéhez eljuttatva - a Kuratórium
elnöke által használt e-mail fiókjára történő egyedi küldéssel, adják meg.
Elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével, ezen belül elektronikus levél formájában
történő határozathozatal felvétele, hogy a tagok saját, egy
(Internetre) kapcsolt számítógépen lévő felhasználót azonosító

számítógépes hálózatba
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,
egyidejűleg elküldésre

miden kuratóriumi tag és a Kuratórium elnöke felé

az e-mail levelező program kijelzése és rögzítése alapján ellenőrizhetően -

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
Váradiné Naszályi Márta
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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.

VIII. 4. A Felügyelőbizottság
Az Alapítvány működésének és gazdálkodását, valamint a Kuratóriumot az Alapító jogi
érdekeinek megóvása céljából, 3 (három) tagú Felügyelőbizottság ellenőrzi.
A Felügyelőbizottság jogkörére a 2013. évi V. törvény 3:4 § és 3:26 §- ának rendelkezései
vonatkoznak.
A 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.

Vili. 4/L______ A
Felügyelőbizottsági
összeférhetetlenségi szabályok:

tagságra

vonatkozó

kizáró

és

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. §
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében
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(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.

VIII. 4.2. A Felügyelőbizottsági 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.

VIII. 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.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében
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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 az Alapító is jogosult.
A Felügyelőbizottság véleményét a bizottság elnöke terjeszti elő. Az írásos előterjesztésnek
legalább három tag aláírását tartalmaznia szükséges.

A Felügyelőbizottság tevékenységét

saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. Határozatait a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével hozza.
A Felügyelőbizottság díjazása és annak szabályai:
A Felügyelőbizottság tagjai - amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységének
ellátását nem veszélyezteti - havi díjazásban részesülnek, valamint a feladataik ellátás során
felmerült költségtérítésre igényt tarthatnak.
A Felügyelőbizottság
meg

és

díjazását, a költségtérítés havi/éves összegét, az Alapító határozza

képviselő-testületi

döntéssel

fogadja

el

és

lépteti

hatályba.

A

díjazás

megváltoztatására a tárgyévi önkormányzati költségvetés elfogadásával egyidőben kerülhet
sor.
A Felügyelőbizottság

elnökének

és tagjainak díjazása a

Budavári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői

Budapest Főváros I. Kerület

illetményalapja összegének

százalékos

arányában kerül meghatározásra, az Alapító döntésének megfelelően.
A Felügyelőbizottság elnöke havonta meghatározott díjazása nem lehet magasabb, mint a
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal köztisztviselőié számára
alkalmazandó, érvényes köztisztviselői illetményalapjának meghatározott

százaléka, az

Alapító által meghatározott összegben.
A Felügyelőbizottság tagjainak díjazása nem lehet magasabb, mint a Felügyelőbizottság
elnökének díjazása, az Alapító által meghatározott összegben.
A

Felügyelőbizottság bármely tagja, a Kuratórium elnökéhez címzett nyilatkozattal a

felügyelőbizottsági tagi megbízási díjáról lemondhat.
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
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A havi díjazás

és költségtérítés kizárólag utalással, belföldi bankszámlára fizethető

elszámolási dokumentumok alapján a jogszabályban foglaltak alapján.
Amennyiben a Felügyelőbizottság díjazásának szabályait az Alapító megváltoztatná, annak
részletszabályait a Kuratórium által készített és az Alapító által elfogadott, belső
szabályzattal köteles rendezni.
A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét, személyi adatait és megbíztatásukra
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 az 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 Budai Várnegyed kulturális életét, a kerület kulturális hagyományait őrző és
támogató alapítványok és egyesületek részére adományozandó.
Az Alapítvány megszűnésekor az Alapító köteles az Alapítvány megszűnéséről és
megszűnésekor meglévő vagyonáról a közvéleményt, az Ónkormányzat hivatalos lapjában
és

a

http://www.budavar.hu/marai-sandor-kozhasznu-kulturalis-kozalapitvany

honlapján megfelelően tájékoztatni.
X.

EGYÉB

Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel elnyerte. Az Alapító
Okirat módosítására kizárólag az Alapító jogosult.
Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány létrehozása nem áll ellentétben önkormányzati
feladataival és nem érinti azok ellátására vonatkozó kötelezettségét.
Az Alapító kijelenti, hogy nem állít,

és nem támogat országgyűlési képviselő jelöltet,

megyei, fővárosi önkormányzati választáson résztvevő jelöltet, ezt a jövőre nézve is kizárja.

Váradiné Nas2ályi Márta
polgármester
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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 / marai-sandor-kozhasznu-kulturalis-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 a közalapítványok

tevékenységét

szabályozó mindenkor érvényben levő egyéb jogszabályokban foglalt

rendelkezések az

irányadók.
Budapest, 2021.12.16.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest, I. Kerület Budavári Ónkormányzat
Alapító nevében és képviseletében
Az eljáró ügyvéd kijelenti, hogy a módosított és egységes szerkezetű Alapító Okirat szövege
megegyezik az Alapító Okirat módosítások hatályos tartalmának.

Okirati ellenjegyzés/közjegyzői okirat elemei
Ellenjegyzem:
Kelt:

Budapest, 2021.12.16.

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
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I. számú melléklet
A Kuratórium tagjai, 2020. július 16. napjától, 5 éves időtartamra:
Saly Noémi (lakcím: 1013 Budapest, Döbrentei út 8.)
elnök
tagok:
Somogyi Máté (lakcím: 3534 Miskolc, Köztársaság u. 37.)
Horváth Orsolya (lakcím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső
tér 3.)

A Felügyelőbizottság tagjai, 2020. július 16. napjától, 5 éves időtartamra:

Sziklai Attila (lakcím: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 3.)
elnök
tagok:
Szőllőssy Dániel (lakcím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1.)
Legény Kinga (lakcím: 1014 Budapest, Úri utca 47.)
Budapest, 2021.12.16.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest, I. Kerület Budavári Önkormányzat
Alapító nevében és képviseletében

Ellenjegyzem:
Kelt:

Budapest, 2021.12.16.

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
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BUDAPEST I. KERÜLETI
NÉPJÓLÉTI
KÖZALAPÍTVÁNY

(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

ALAPÍTÓ OKIRATA

(a 2021. december 16. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben, azzal, hogy

az úi szövegrészek vastagon szedve, aláhúzva, a törölt szövegrészek áthúzva jelennek meg)

2
ALAPÍTÓ OKIRAT

A Fővárosi Bíróság által 3869 sorszám alatt nyilvántartásba vett VÁRKERÜLETI
TÁRSASALMI SEGÍTŐ KÖZALAPÍTVÁNY alapítói: dr. Baranyai Árpád, dr. Gallowich
Margit, Szeleczky Szilárd és Vecsey András, valamint a Fővárosi Bíróság által 3870 sorszám
alatt nyilvántartásba vett AZ EGÉSZSÉGES VÁRKERÜLETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
alapítói, dr. Baranyai Árpád és dr. Takács Judit a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi

IV. törvény (régi Ptk.) 74/G. par. (3) bekezdésében foglalt törvényi felhatalmazás alapján a
Közalapítványok jelenleg meglévő vagyonának Közalapítvány létrehozása céljából a
Budapest Főváros I. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének történő felajánlásuk
alapján, alapítói jogaik megtartásával,
valamint Budapest I. Kerület Budavár Önkormányzata, mint a korábbi Közalapítványok egyik
alapítója, tartós közérdekű célú, önálló jogi személyiséggel rendelkező Közalapítványt hoz
létre és működtet a közalapítványokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak - így különösen
az új polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (új Ptk.), valamint az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és egyes kapcsolódó törvények módosításáról
szóló 2006. évi LXV. törvénynek, valamint a 2011. évi CLXXV. törvénynek (Ectv.)
megfelelően az alábbiak szerint:

I. ALAPÍTÓK:
-

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (korábbi nevén: Budapest Főváros I.
Kerület Önkormányzata)
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

-

dr. Baranyai Árpád

1014 Budapest, Úri u. 32. A ép. I. 3.

-

Dr. Gallowich Margit

1015 Budapest, Csalogány u. 26.

----- Szeleczky Szilárd------------ —------------------- 1015 Budapest, Batthyány u. 31.
-

dr. Takács Judit

1013 Budapest, Attila u. 25.

-

Vecsey András

1013 Budapest, Döbrentei u. 11.

II. A KÖZALAPÍTVÁNY NEVE:
BUDAPEST I. KERÜLETI NÉPJÓLÉTI KÖZALAPÍTVÁNY

III. A KÖZALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE:
1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

IV. A KÖZALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS KEZDEZMÉNYEZETTEK KÖRE:
-

Az I. kerületben a lakossági egészségügyi ellátás és a szociális gondozás anyagi
eszközökkel való támogatása, színvonalának emelése, új gondozási formák bevezetésének
támogatása
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-

A betegségek megelőzését szolgáló szűrővizsgálatok és egészségmegőrző programok
szervezése és támogatása

-

A krónikus megbetegedésekben szenvedők gondozásának elősegítése

-

Az egészségügyi rehabilitáció támogatása

-

A családok gyermekvállalási szándékának támogatása

-

A szociális helyzetük vagy egészségi állapotuk miatt hátrányos helyzetben levő
I. kerületi lakosok anyagiakkal, pénz- és természetbeni eszközökkel történő támogatása

-

Üdültetés szervezése

-

Az I. kerületben élő munkanélküliek és hajléktalanok helyzetének megoldását segítő
tevékenységek támogatása

-

Egészségügyi és szociális térkép készítése, illetve a népjóléti ágazathoz tartozó, az I.
kerületet érintő szociológiai tudományos kutatások, célzott vizsgálatok, felmérések
támogatása

-

Egészségmegőrzés,
tevékenység

-

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

-

Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

-

Rehabilitációs foglalkoztatás

-

Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése
és kapcsolódó szolgáltatások

betegségmegelőzés,

gyógyító-,

egészségügyi

rehabilitációs

A Közalapítvány a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv.
13.§ (1) bekezdés 4. 6.7. 8. 10. pontokra figyelemmel és az 2011. évi CLXXV. törvény 34. §
(1) bekezdés a) pontjának megfelelve közhasznú tevékenységét az alábbiak szerint végzi:
A Közalapítvány jogállása: közhasznú szervezet.

V. A KÖZALAPÍTVÁNY VAGYONA ÉS FELHASZNÁLÁSI MÓDJA:
1. Az Alapítvány induló vagyona a VÁRKERÜLETI TÁRSADALMI SEGÍTŐ
KÖZALAPÍTVÁNY és AZ EGÉSZSÉGES VÁRKERÜLETÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
jelenleg meglévő vagyonából összevonva összességében 310.314.- Ft, azaz
háromszáztízezer-háromszáztizennégy forint készpénz, amely összeg az alapító okirat
bírósági nyilvántartásba vételét megelőzően az Alapítvány javára nyitott bankszámlán lett
elhelyezve.
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A Közalapítványi célok megvalósítására és a Közalapítvány működtetésére az alapítói
vagyon kilencven százaléka, valamint az alapítói vagyon hozadékai és kamatai, a
Közalapítvány részére juttatott adományok és támogatások, illetve a Közalapítvány
gazdálkodásának eredményeként létrejött vagyon és hozadékai teljes egészében
felhasználhatók. A Közalapítvány vagyona csak az alapítói célok megvalósítására és a
Közalapítvány működtetésére használható fel.

Az Közalapítvány nyitott, így ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek,
mecénások, támogatók feltétel nélküli, eseti vagy rendszeres adományaikkal
csatlakozhatnak. Az adományozók saját nevükben vagy nevük elhagyásával (anonim
módon) is tehetnek felajánlásokat. A Közalapítványhoz csatlakozó személy feltételeket
csak az eredeti célokon és tevékenységi körön belül határozhat meg.
Feltétel kikötése esetén a feltétel elfogadásáról a Közalapítvány kezelő szerve, a
Kuratórium dönt, és döntéséről az adományozót értesíti. A Közalapítványi támogatás
devizában is történhet.
A Közalapítvány céljainak elérése érdekében alapítványi anyagi juttatás nyújtható. A
Közalapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben a Közalapítványhoz csatlakozó bél
és külföldi természetes és jogi személyek feltétel nélküli, valamint feltételhez kötött
pénzbeli és dologi adományai, amennyiben ezeket a Közalapítvány Kuratóriuma
elfogadja.

A Közalapítvány céljai elérése érdekében kész együttműködni minden olyan szervezettel,
amelynek tevékenysége törvényes, s nem ellentétes a Közalapítvány céljaival.
Az alapítványi pénzeszközök felhasználása alapján kizárt, hogy az adományozott összeget
akár közvetlenül, akár valamely szolgáltatással összefüggésben, vagyoni előny
megszerzése érdekében adják. A felajánlás tárgya lehet:
-pénz (tőke, kamatjáradék értékpapír, deviza),
-jog (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati- és tulajdonjog),
-tevékenység, közreműködés,
-dolog (ingó- és ingatlan, műtárgy, termék) átruházása.

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét az alapítói részére semmiféle
formában nem osztja fel, azt kizárólag az Alapító Okiratban meghatározott célok
megvalósítására, közhasznú tevékenységére fordítja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet
a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány nem állít és nem támogat országgyűlési képviselő jelöltet, megyei, fővárosi
önkormányzati választáson résztvevő jelöltet, ezt a jövőre nézve is kizárja.
Az alapítvány gazdálkodása a mindenkori közalapítványok, ül. alapítványok gazdálkodására
vonatkozó jogszabályoknak és az Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően történhet.
A közalapítványi vagyon felhasználásairól és az adományokról az Alapító Okirat
rendelkezései alapján a Kuratórium dönt.
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A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.
Az Alapítvány céljai megvalósulása érdekében másodlagos tevékenységként vállalkozhat,
vagyonát a vállalkozási tevékenységből származó jövedelemmel is gyarapíthatja. A
vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú célok megvalósítása érdekében és azok
veszélyeztetése nélkül folytathatja. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási
tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel.
A vállalkozás eredményeként létrejött vagyon csak a Közalapítvány céljaira és a
Közalapítvány működtetésére használható fel.
A Közalapítvány törzsvagyonát (induló vagyonát) és a Közalapítvány javára történő
felajánlásokat a vállalkozási tevékenység pénzeszközeitől elkülönítetten kell nyilvántartani.
A Közalapítvány céljaival és működésével kapcsolatos, bármely területen elvégzendő,
szakértelmet igénylő munkáért a munkát végzőt a Közalapítvány vagyonából kifizethető
díjazás és költségtérítés illeti meg.
A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
A Kuratórium tagjai megbízatásukat társadalmi munkában látják el, a közalapítványi célok
megvalósítása érdekében végzett munkájukért költségtérítés illetheti meg őket.
A civil szervezetnek az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a
gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait
(kiadásait) elkülönítetten kell nyilvántartani.
A civil szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet.

A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe
helyezni és közzétenni.

VI. A KÖZALAPÍTVÁNY SZERVEZETE:
Alapító
Az Alapítók akként rendelkeznek, hogy az alapítói jogokat az Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.
Az alapító vagy az alapítói jogok gyakorlására jogosult testület hatáskörébe tartozik
különösen:
a) a közalapítvány alapító okiratának módosítása,
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b) a kuratórium elnökének,

tagjainak, valamint a felügyelőbizottság tagjainak
megválasztásának, valamint ezen szervek tagjainak díjazásának megállapítása,
c) a közalapítvány cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén a kuratórium
egy tagjának vagy a kuratórium egészének visszahívása,
d) közalapítvány megszűnése esetén határozathozatal a megszűnt közalapítvány
vagyonának a közalapítvány céljához hasonló módon történő felhasználásáról,
e) amit jogszabály az Alaptó hatáskörébe utal.

Kezelő szerv: Kuratórium
A Közalapítvány céljainak megvalósítására és vagyonának kezelésére az Alapítók öt tagú
Kuratóriumot hoznak létre amelyből legalább két tagnak belföldi lakóhellyel kell
rendelkeznie. A Kuratórium a Közalapítvány ügyvezető szerve.

A Kuratórium tagjai: elnök + 4 tag.

A Kuratórium tisztségviselői:
Elnök: Balicza Iván---------------------1014 Budapest, Úri utca 12. 4/a.
Tagok:
Dr. Kiáltossy Emília-------------1012 Budapest, Várfok utca 8. II/3.
Pusztainé Serényi Katalin-----1-03-3 Budapest, Zab u. H .
Frankó András -------------------8085 Vértesboglár, Petőfi utca 63-

Nagypál Gábor-----------------1014 Budapest, Balta köz 1.
A Közalapítvány képviselője-természetes és jogi személyek irányában Balicza Iván,
akadályoztatás esetén Dr. Kiáltossy Emília. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezés
a-Kuratórium két tagját Balicza Ivánt és Dr. Kiáltossy Emília tagot illeti meg.

Kuratóriumi tagság keletkezése és megszűnése:
A kuratóriumi megbízatás határozatlan időre
nyilatkozattal jön létre.

szól,

és az erre vonatkozó

elfogadó

Az Alapítók, amennyiben a Közalapítvány céljainak megvalósulását veszélyben látják,
jogosultak a Kuratórium egészének visszahívására. A Kuratórium egészének visszahívása
nélkül a közalapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító
visszahívhatja a kuratórium egy tagját annak megbízatásának lejárta előtt is.
Ugyancsak az Alapítók jogosultak a kuratóriumi tagok személyében bekövetkezett
változásokat bejelenteni a Közalapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bíróság felé. A
kuratóriumi tag megbízatása a visszahíváson kívül megszűnhet még: lemondással,
elhalálozással, kizáró vagy összeférhetetlenségi okok bekövetkezésével.
A kuratóriumi tagok kizárására és összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
a) A kuratórium tagja, elnöke az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) A kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni.
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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 személy vezető
tisztségviselője, így a kuratórium tagja 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. (Ptk.3.397.§ (3) bek.)
A közhasznú szervezetre vonatkozó Ectv. 38-39.§-ban foglalt alábbi összeférhetetlenségi
szabályokat is alkalmazni kell a kuratóriumi tagokkal szemben:
a)

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján:
i. Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
ii. Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás.

b)

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző

i.

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

ii.

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,

iii.

amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

iv.

amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

c) A kuratórium tagja , illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak, feladataikat a közalapítvány céljánalc érdekében
önkéntes alapon végzik, feladataik ellátása során felmerült költségtérítésre azonban igényt
tarthatnak.
A kuratórium hatásköre:
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Az alapítvány vagyonának a közalapítványi céljának megfelelően, az alapító okiratban
rögzített módon történő kezelése és felhasználása során:
• a közalapítványi vagyon terhére történő juttatásokról szóló döntés,
• gondoskodik az alapító okirat, illetve a kuratóriumi tagok, felügyelő bizottsági tagok
elfogadó nyilatkozatainak nyilvántartásáról,
• a közalapítvány gazdálkodásával, ügykezelésével kapcsolatos döntések és azok
nyilvántartása,
• beszámol évente az alapítónak a közalapítvány működéséről és a gazdálkodásának
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza,
• az alapító okirat módosításakor az Önkormányzat hivatalos lapjában történő
közzétételről köteles gondoskodni

A felügyelőbizottság
Felügyelőbizottsági tagság keletkezése és megszűnése
Az Alapítók a Kuratórium működésének ellenőrzésére három tagú felügyelőbizottságot
hoznak létre, amely az erre vonatkozó elfogadó nyilatkozattal jön létre. A felügyelőbizottság
tagjai jogosultak a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt venni.

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésének esetei:
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a kuratóriumi tagság megszűnésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkozatát a közalapítvány kuratóriumi elnökénekhez kell intézi.
A felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
a) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
(kuratóriumi tagokra) vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a közalapítvány kuratóriumának tagja, elnöke.

c) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni és a közalapítvány kuratóriumától függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak,

d) a közhasznú szervezet esetén az nem lehet a felügyelőbizottság tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
da) Alapító tagja, illetve a kuratórium elnöke vagy tagja,
db) a közalapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
de) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat-, illetve
d) a da-dc) pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
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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.

felügyelőbizottság határozatképes, ha az elnök és egy tagja jelen van. A
felügyelőbizottság tagjai Közalapítvány gazdálkodását figyelemmel kísérheti. Ennek során
jogosult a Közalapítvány könyvviteli és bizonylati rendszerébe betekinteni, a nyilvántartások
A

szabályszerű vezetését ellenőrizni, a Közalapítvány könyveit és iratait, szerződéseit
megvizsgálni és szakértővel megvizsgáltathatni, valamint felvilágosítást és jelentést kérhet a
kuratórium tagjaitól. Amennyiben a gazdálkodás és a Kuratórium tevékenysége körében
törvénytelenséget tapasztalnak, kötelesek a Kuratórium és az Alapító figyelmét írásban
felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Amennyiben ez nem
történik meg, kötelesek az Alapító egyidejű értesítésével a Közalapítvány felett törvényességi
felügyeletet ellátó illetékes ügyészi szervek felé bejelentést foganatosítani. A
felügyelőbizottság véleményét a bizottság elnöke terjeszti elő. Az írásos előterjesztésnek
legalább két tag aláírását tartalmaznia szükséges. A felügyelőbizottság feladatkörét
egyebekben az Ectv. 41.§ íija le.
A felügyelőbizottság tevékenységét saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi.
Határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelőbizottság tagjai e
tevékenységükkel kapcsolatos költségeik megtérítésére jogosultak. A felügyelőbizottság
működésére a Kuratórium működésének szabályait kell alkalmazni.
A felügyelőbizottság tagjait az Alapítók 4 évre bízzák meg feladataik ellátásával. A
megbízatás lejártával az Alapítók jogosultak - a nyilvántartásba vevő bíróság felé együttesen
megtett intézkedésével - a bizottság tagjait újabb ciklusra a tevékenység ellátására felkérni.
A felügyelőbizottság tisztségviselői:
Tagok:
Buzásiné dr. Bölcs Judit------------------ 1011 Budapest, Iskola u. 38 42
I.
X3 ULULcJlJJwkj Lj L iXkjiLL t/Ll UL. 1 J.Vz.
Velich Katalin--------------------------------1013 Budapest, Attila út 10.

A felü2\'eló'bizottsáe tagjait díjazásra jogosultak.

VII. A KEZELŐ MŰKÖDÉSE:
A Kuratórium feladata a vagyon leghatékonyabb működtetése, köteles mindent megtenni
annak érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonát a jogrendnek megfelelően gyarapítsa.
Ennek megfelelően döntési joga van a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásának
meghatározásában.
A Kuratórium évente két alkalommal, szükség esetén azonban többször is ülésezik. Az ülések
összehívásáról meghívó küldésével vagy közzétételével, valamint levezetéséről az elnök
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gondoskodik. Az ülést legkésőbb 24 órával az ülést megelőzően írásban, a napirend
megjelölésével kell összehívni.
A meghívónak tartalmaznia kell:
a) a jogi személy nevét és székhelyét,
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését,
c) az ülés napirendjét.
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 meghívóban
közölni kell a napirendeket, csatolva az írásos előterjesztéseket és az ülés előtt legalább 24
órával el kell juttatni a kuratórium tagjaihoz.
A Kuratórium összehívható bármely tagjának írásban benyújtott kezdeményezése alapján is a
cél és ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem
beérkezésétől számított 8 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 is összehívhatja.

Határozatképesség:
A kuratóriumi ülés határozatképességéhez a szavazásra jogosult tagok több mint felének azaz az elnök és két tag - jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium
ülését 30 napon belül, változatlan napirenddel ismételten össze kell hívni. A döntések nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel születnek. A Kuratóriumi ülések nyilvánosak.
A testületi szervek döntéseit az Alapítvány ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok
tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és
ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét.
Az elnök gondoskodik az alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban,
igazolható módon.
A testületi szervek döntéseit az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza
nyilvánosságra.
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az
Alapítvány székhelyén előre egyeztetett időpontban.
Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről időszaki kiadványiban és a Vámegyed hasábjain, valamint az Alapító
honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
A Kuratórium a Közalapítvány céljainak elérése érdekében gazdálkodhat vagyonával,
szolgáltatásokat nyújthat, együttműködhet hazai és nemzetközi intézményekkel és
Közalapítványokkal. Megbízatása teljesebb ellátása érdekében Közalapítványi Irodát hozhat
létre. Amennyiben a Közalapítvány munkáltatóként is funkcionál, a munkáltatói jogokat a
Közalapítvány alkalmazottaival szemben a Kuratórium titkára gyakorolja.
A Kuratórium köteles tevékenységéről évente, a gazdasági év lezárását követő kilencven
napon belül írásban, de legkésőbb május 31-ig valamint Budapest Főváros I. Kerület Budavári
Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén szóban is beszámolni az Alapítónak.
A Kuratórium éves beszámolót készít.
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VIII. Egyéb rendelkezések:
A Közalapítványt az Alapítók határozatlan időre létesítik. A Közalapítvány megszűnése vagy
megszüntetése esetén vagyonát - az esetleges hitelezők kielégítése után - kötelesek a
megszűnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot
megfelelően tájékoztatni.
A közalapítvány megszűnésekor az Alapítók kötelesek a Közalapítvány megszűnéséről és
megszűnésekor meglévő vagyonáról a közvéleményt a kerületi időszaki lapban, vagy
országos napilapban megfelelően tájékoztatni.
Az Alapítók tudomásul veszik, hogy a Közalapítvány érvényességéhez az Alapító Okirat
bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. A Közalapítvány jogi személyiségét a bírósági
nyilvántartásba vétellel nyeri el. Az Alapító Okirat módosítására kizárólag az Alapítók
jogosultak.
A Közalapítvány megalakulásakor az Alapító Okiratát, illetve gazdálkodásának legfontosabb
mutatóit évente a kerületi időszaki lapban közzé kell tenni.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-ban, 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 a közalapítványok tevékenységét szabályozó
mindenkor érvényben levő egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.

Budapest,

Dr. Baranyi Árpád (alapító)

Dr. Gallovich Margit (alapító)

Dr. Takács Judit (alapító)

Vecsey András (alapító)

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat
(alapító)
Ellenjegyzem
Budapest,__________________

____

kamarai azonosító szám: 36062174

Dr. Jancsár György ügyvéd
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BIIÜÍDA'I
(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

módosított és egységes szerkezetű

ALAPÍTÓ OKIRATA

2021. december 16.

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
Ónkormányzata, mint alapító nevében és képviseletében eljáró Képviselő-testület
elnökeként, a Budapesti I. Kerület Budavári Önkormányzat képviselő-testülete
................ /2021. (XII. 16.)
Vároltalmazó

(143/2020 (X.l.)

Közalapítvány

(

székhelye:

számú határozata alapján, a Budai
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,
2021. év

I.

december hó 16. napjával, az alábbiak szerint állapítja meg:

AZ ALAPÍTÓ ADATAI

Az Alapító neve: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
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
III.

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

Az Alapítvány székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Az

Alapítvány honlapjának címe:

http://www.budavar.hu/budai-varoltalmazo-

kozhasznu-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
Aapító 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 Ónkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) kerületében a Budai Várnegyed 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 I. 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-kozalapitvany internetes honlapján biztosítja.
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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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-varoltalmazo-

kozhasznu-kozalapitvany internetes honlapján és a helyben szokásos módon, az
önkormányzat hivatalos lapjában hozza nyilvánosságra és teszi közzé.
Az Alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból
saját költségére másolatot készíthet.
Az Alapítvány Alapító Okiratának módosítását (módosítással egységes szerkezetbe
foglalt szövegét) a Magyar Közlönyben, az Ónkormányzat hivatalos lapjában, illetve a
http://www.budavar.hu/budai-varoltalmazo-kozhasznu-kozalapitvanv

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

a

törzsvagyonként szolgáló alapító vagyon, annak hozadékai és kamatai szolgálnak.
Az Alapítvány vagyona gyarapodhat:
Az Alapítvány vagyona gyarapodhat:
a. ) az Alapító további adományaival,
b. ) más támogatók önkéntes hozzájárulásával,
c. ) Az Alapítvány részére nyújtott természetbeni adománnyal,
d. ) pályázaton elnyert támogatással,
e. ) az Alapítvány tevékenységéből származó eredményből,
f. ) az Alapítvány vagyonának hozamából és kamataiból,
g. ) jog átruházásból (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati- és tulajdonjog),
tevékenység, közreműködés, önkéntes és az Alapítvány céljaival összhangban
lévő juttatásából,
h. ) dolog (ingó- és ingatlan, műtárgy, termék) átruházásából,
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

6

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.

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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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.

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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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 Ónkormányzat 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.)

amitjogszabály az Alapító hatáskörébe utal.

8.2.
a.)

Az Alapítvány szervei a következők:

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

vállalkozóiból

meghatározott

feladatokat

ellátó

megbízottjaiból,

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:

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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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.)

A Kuratórium tagja, elnöke az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

b.)

A Kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni.

c.)

Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

d.)

Nem lehet kuratóriumi tag az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyvezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig
nem lehet kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

e.)

Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
Kuratórium tagja.

f.)

A közhasznú szervezet megszűnését követő (három) évig nem lehet az Alapítvány
Kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

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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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:
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány
másfajta előnyben részesít,
b.) akivel a határozat alapján szerződést kell kötni,
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d.) aki

a

döntésben

érdekelt

más

szervezettel

többségi

befolyáson

alapuló

kapcsolatban áll, vagy
e.) 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.
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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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/budaivaroltalmazo-kozhasznu-kozalapitvany honlapján történő közzétételről
köteles gondoskodni.
p.) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a törvény vagy az Alapító
Okirat nem utal az Alapító kizárólagos jogkörébe.

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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A Kuratórium díjazása és armak szabályai, a Ptk 3:391 § d.) pontja alapján:
A Kuratórium tagjai - amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységének ellátását
nem veszélyezteti - havi megbízási díjban részesülnek, valamint a feladataik ellátás során
felmerült költségtérítésre igényt tarthatnak.
A Kuratórium díjazását, a költségtérítés havi/éves összegét, az Alapító határozza meg és
képviselő-testületi döntéssel fogadja el és lépteti hatályba. A díjazás megváltoztatására a
tárgyévi önkormányzati költségvetés elfogadásával egyidőben kerülhet sor.
A Kuratórium elnökének és tagjainak díjazása a Budavári Ónkormányzat önkormányzati
képviselőinek, az adott évre meghatározott tiszteletdíja százalékos arányában kerül
meghatározásra, az Alapító döntésének megfelelően.
A Kuratórium elnökének havi díjazása nem lehet magasabb, mint a Budavári
Önkormányzat képviselőinek, az Alapító által, adott évre meghatározott tiszteletdíjának
összege.
A Kuratórium tagjainak havi díjazása nem lehet magasabb, mint a Kuratórium elnökének a
havi díjazása.
A Kuratórium belső szabályzatban köteles szabályozni a Kuratórium díjazásának
részletszabályait, és rendjét.
A Kuratórium bármely tagja, a Kuratórium elnökéhez címzett nyilatkozattal a kuratóriumi
tagi tiszteletdíjáról díjáról lemondhat.
A havi díjazás és költségtérítés kizárólag utalással, belföldi bankszámlára fizethető
elszámolási dokumentumok alapján a jogszabályban foglaltak alapján.
Amennyiben a Kuratórium díjazásának szabályait az Alapító megváltoztatná, annak
részletszabályait a Kuratórium által készített és az Alapító által elfogadott, belső
szabályzattal köteles rendezni.

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.
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Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke önállóan jogosult rendelkezni.
Utalványozási joggal az Kuratórium elnöke önállóan rendelkezik.
Amennyiben az Alapítvány munkavállalót foglalkoztat, a munkáltatói jogokat az
alapítvány alkalmazottaival szemben a Kuratórium elnöke gyakorolja.

8.3.5. Kuratórium ülésének átalános szabályai

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

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

A Kuratórium ülés tartása nélkül, elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével - a
számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadásán kívül - is hozhat határozatot. Az
ülést a Kuratórium elnöke jogosult kezdeményezni és az elnök hívja össze. A határozat
tervezetét 8 (nyolc) napos határidő kitűzésével minden tag elektronikus, kizárólag általa
használt, személyes e-mail fiókjára/e-mail címére küldött üzenettel kell a Kuratórium
tagjaival közölni, akik szavazatukat - a Kuratórium elnökéhez eljuttatva - a Kuratórium
elnöke által használt e-mail fiókjára történő egyedi küldéssel, adják meg.
Elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével, ezen belül elektronikus levél formájában
történő határozathozatal felvétele, hogy a tagok saját, egy számítógépes hálózatba
(Internetre) kapcsolt számítógépen lévő felhasználót azonosító
e-mail címét minden
kuratóriumi tag a Kuratórium elnökénél előzetesen bejelentse, valamint, hogy a bejelentett
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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
Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén szóban is beszámolni az Alapítónak.
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 felügvelőbizottsági tagságra vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi
szabályok:
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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.
8.4.2. A Felügyelőbizottsági 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
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figyelmét írásban felhívni a feltárt szabálytalanságok, hiányosságok megszüntetésére. Ha ez
nem történik meg, az Alapító egyidejű értesítésével, haladéktalanul kötelesek értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból
származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő
rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának
ellenőrzését, a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti
törvényességi ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú minősítés
követelményeinek való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó szabályok szerint az
ügyészség látja el.
A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
a.) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratórium ülését a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított
harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a kuratóriumi ülés összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
A Felügyelőbizottság véleményét a bizottság elnöke terjeszti elő. Az írásos előterjesztésnek
legalább három tag aláírását tartalmaznia szükséges. A Felügyelőbizottság tevékenységét
saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. Határozatait a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével hozza.
A Felügyelőbizottság díjazása és annak szabályai:
A Felügyelőbizottság tagjai - amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységének
ellátását nem veszélyezteti - havi díjazásban részesülnek, valamint a feladataik ellátás
során felmerült költségtérítésre igényt tarthatnak.
A Felügyelőbizottság díjazását, a költségtérítés havi/ éves összegét, az Alapító határozza
meg és képviselő-testületi döntéssel fogadja el és lépteti hatályba. A díjazás
megváltoztatására a tárgyévi önkormányzati költségvetés elfogadásával egyidőben
kerülhet sor.
A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazása a
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Aapító nevében és képviseletében

Budapest Főváros I. Kerület
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Budavári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja összegének százalékos
arányában kerül meghatározásra, az Alapító döntésének megfelelően.
A Felügyelőbizottság elnöke havonta meghatározott díjazása nem lehet magasabb, mint a
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára
alkalmazandó, érvényes köztisztviselői illetményalapjának meghatározott százaléka, az
Alapító által meghatározott összegben.
A Felügyelőbizottság tagjainak díjazása nem lehet magasabb, mint a Felügyelőbizottság
elnökének díjazása, az Alapító által meghatározott összegben.
A Felügyelőbizottság bármely tagja, a Kuratórium elnökéhez címzett nyilatkozattal a
felügyelőbizottsági tagi megbízási díjáról lemondhat.
A havi díjazás
és költségtérítés kizárólag utalással, belföldi bankszámlára fizethető
elszámolási dokumentumok alapján a jogszabályban foglaltak alapján.
Amennyiben a Felügyelőbizottság díjazásának szabályait az Alapító megváltoztatná, annak
részletszabályait a Kuratórium által készített és az Alapító által elfogadott, belső
szabályzattal köteles rendezni.
A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét, személyi adatait és megbíztatásukra
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 Várnegyed 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
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
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megfelelően tájékoztatni.
X.

EGYÉB

Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel elnyerte. Az Alapító
Okirat módosítására kizárólag az Alapító jogosult.
Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány létrehozása nem áll ellentétben önkormányzati
feladataival és nem érinti azok ellátására vonatkozó kötelezettségét.
Az Alapító kijelenti, hogy nem állít, és nem támogat országgyűlési képviselő jelöltet,
megyei, fővárosi önkormányzati választáson résztvevő jelöltet, ezt a jövőre nézve is kizárja.
Az Alapító Okirat rendelkezései felül az Alapítvány működésének, szervezetének,
képviseletének, valamint gazdálkodásának részletes rendjét az SZMSZ, és a Befektetési
Szabályzat határozza meg az Alapító Okirat keretei között.
Az Alapítvány Alapító Okiratát, illetve a mindenkori módosított és egységes szerkezetbe
rendezett Alapító Okiratát a Magyar Közlöny mellékletét képező Hivatalos Értesítőben és az
Alapítvány
http://www.budavar.hu/budai-varoltalmazo-kozhasznu-kozalapitvany
honlapján, az elfogadástól számított 30 napon belül közzé kell tenni.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvényben (Ptk.) az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény valamint az alapítványok, illetve Az Alapítványok tevékenységét szabályozó
mindenkor érvényben levő egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.
Eredeti határozat dátuma Budapest, 2020. július 16. (2020.10. 01.)
Megerősítő határozatok dátuma és az Alapító Okirat kelte:
Budapest, 2021. 12.16.

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

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
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Az eljáró ügyvéd kijelenti, hogy a módosított és egységes szerkezetű Alapító Okirat szövege
megegyezik az Alapító Okirat módosítások hatályos tartalmának.
Ellenjegyzem:
Kelt:

Budapest, 2021. 12. 16.

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 lüla Annamária ügyvéd
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I. számú melléklet
Kuratórium tagjai, 5 éves időtartamra
Juhász Szabolcs Áron (lakcím: 1074 Budapest, Vörösmarty utca 20. 3./7.) elnöke

tagjai:
Dr. Szántó András (lakcím: 1013 Budapest, Lisznyai utca 16.)
Riez Gyula (lakcím: 1134 Budapest, Bulcsú utca 23/b)

Felügyelőbizottság tagjai, 5 éves időtartamra

Dr. Szabó Dóra Bettina (lakcím: 1158 Budapest, Késmárk utca 5.) elnök

tagjai:
Szemző Áron Gábor (lakcím: 2093 Budajenő, Táncsics Mihály utca 2.)
Nyáry Zsigmond (lakcím: 1124 Budapest, Törpe utca 3/b.)

Eredeti határozat dátuma Budapest, 2020. július 16. (2020.10. 01.)
Megerősítő határozatok dátuma és az Alapító Okirat kelte:
Budapest, 2021.10.21.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest, I. Kerület Budavári Önkormányzat
Alapító nevében és képviseletében
Ellenjegyzem:
Kelt:
Ügyvéd neve:
Ügyvédi Iroda neve címe:
KASZ:

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

Budapest, 2021.10. 21.
dr. Csomós Lilla Annamária
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda, 1053 Budapest,
Kossuth Lajos u. 2/ A.
36058537

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
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273/2021. (XII. 16.) önkormányzati határozat melléklete

(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.)

módosított és egységes szerkezetű

ALAPÍTÓ OKIRATA

2021. 12.16.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
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Alulírott Váradiné Naszályi Márta polgármester, Magyarország Alaptörvényének 33.
cikke (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján, Budapest I. Kerület Budavár
Ónkormányzata, mint alapító nevében és képviseletében eljáró Képviselő-testület
elnökeként, a Budapesti I. Kerület Budavári Ónkormányzat képviselő-testülete az
...................(2021. XII. 16.) (52/2021. (VII. 15.) 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,
megerősítve 2021. év július hó 15. napjával, hozott határozatát, 2021. év december hó
16. 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

III.

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

Az Alapítvány székhelye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Az Alapítvány honlapjának címe: http://www.budavar.hu/budai-varoltalmazokozhasznu-kozalapitvany
Az Alapítvány központi levelezési címe: kbudavarivaroltalmazo@gmail. com
Korábbi közhasznú szervezeti nyilvántartás dátuma: 2001. 02. 23.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
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Az Alapítvány közhasznú jogállásása megszerzésének időpontja annak Törvényszék
általi bejegyzésének napja.
Az Alapítványt az Alapító határozatlan időtartamra hozta létre.

IV. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE, A KEDVEZMÉNYEZETTEK
KÖRE, KÖZZÉTÉTEL
Az Alapítvány célja, a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) kerületében a Budai Várnegyed 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 környéke, 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 I. 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.
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében
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(KASZ:36058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A

4

Az Alapítvány működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának
nyilvánosságát az Alapítvány az Alapító által kezelt http:/ /www.budavar.hu/budaivaroltalmazo-kozhasznu-kozalapitvany internetes honlapján biztosítja.
Az Alapítvány beszámolási és nyilvántartási szabályaira a 2011. évi CLXXV. törvény
27-30. §-a rendelkezései az irányadóak.
Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét minden év május 31.
napjáig, az Alapító által kezelt ht tp: / / 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 Önkormányzat hivatalos lapjában, illetve a
http://www.budavar.hu/budai-varoltalmazo-kozhasznu-kozalapitvanv
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 a 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.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
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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.

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 szolgálnak.

a

Az Alapítvány vagyona gyarapodhat:
a.) az Alapító további adományaival,
b.) más támogatók önkéntes hozzájárulásával,
c. ) Az Alapítvány részére nyújtott természetbeni adománnyal,
d.) pályázaton elnyert támogatással,
e. ) az Alapítvány tevékenységéből származó eredményből,
f. ) az Alapítvány vagyonának hozamából és kamataiból,
g.)jog átruházásból (vagyoni értékű jog, szerzői jog, használati- és tulajdonjog),
tevékenység, közreműködés, önkéntes és az Alapítvány céljaival összhangban lévő
juttatásából,
h.) dolog (ingó- és ingatlan, műtárgy, termék) átruházásából,
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 végezhet.
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.

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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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.

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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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 Ónkormányzat 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, akik 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:

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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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.) A Kuratórium tagja, elnöke az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b.) A Kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni.
c.)Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
d.)Nem lehet kuratóriumi tag az, akit a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen
eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személyvezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
e.)Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
Kuratórium tagja.
f.) A közhasznú szervezet megszűnését követő (három) évig nem lehet az Alapítvány
Kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
(KASZA6058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 2/A
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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:
a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány
másfajta előnyben részesít,
b.) akivel a határozat alapján szerződést kell kötni,
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll, vagy
e.) 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.
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
(KASZ:36058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
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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.) az Alapítvány céljainak megvalósítása;
b.) az Alapítvány képviselete;
c.) rendelkezés az Alapítvány pénzforgalmi bankszámlája felett;
d.) döntés az Alapítvány vagyonának felhasználásáról;
e.) éves és hosszabb távra szóló tervek valamint az ezek végrehajtásáról szóló
beszámoló készítése, elfogadása;
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 a Magyar Közlönyben, az Önkormányzat hivatalos lapjában és a
http://www.budavar.hu/budai-varoltalmazo-kozhasznu-kozalapitvany honlapján
történő közzétételről köteles gondoskodni.
p.) döntés mindazon kérdésekben, amelyeket a törvény vagy az Alapító Okirat nem
utal az Alapító kizárólagos jogkörébe.
A Kuratórium díjazása és annak szabályai, a Ptk 3:391 § d.) pontja alapján:
A Kuratórium tagjai - amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységének
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós LiJIa Annamária ügyvéd
(KASZ:36058537)
dr. Csomós Lilla Annamária Ügyvédi Iroda
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ellátását nem veszélyezteti - havi megbízási díjban részesülnek, valamint a feladataik
ellátás során felmerült költségtérítésre igényt tarthatnak.
A Kuratórium díjazását, a költségtérítés havi/éves összegét, az Alapító határozza meg és
képviselő-testületi döntéssel fogadja el és lépteti hatályba. A díjazás megváltoztatására a
tárgyévi önkormányzati költségvetés elfogadásával egyidőben kerülhet sor.
A Kuratórium elnökének és tagjainak díjazása a Budavári Ónkormányzat önkormányzati
képviselőinek, az adott évre meghatározott tiszteletdíja százalékos arányában kerül
meghatározásra, az Alapító döntésének megfelelően.
A Kuratórium elnökének havi díjazása nem lehet magasabb, mint a Budavári
Ónkormányzat képviselőinek, az Alapító által, adott évre meghatározott tiszteletdíjának
összege.
A Kuratórium tagjainak havi díjazása nem lehet magasabb, mint a Kuratórium elnökének
a havi díjazása.
A Kuratórium belső szabályzatban köteles szabályozni a Kuratórium díjazásának
részletszabályait, és rendjét.
A Kuratórium bármely tagja, a Kuratórium elnökéhez címzett nyilatkozattal a
kuratóriumi tagi tiszteletdíjáról díjáról lemondhat.
A havi díjazás és költségtérítés kizárólag utalással, belföldi bankszámlára fizethető
elszámolási dokumentumok alapján a jogszabályban foglaltak alapján.
Amennyiben a Kuratórium díjazásának szabályait az Alapító megváltoztatná, annak
részletszabályait a Kuratórium által készített és az Alapító által elfogadott, belső
szabályzattal köteles rendezni.

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 a Kuratórium elnöke önállóan rendelkezik.
Amennyiben az Alapítvány munkavállalót foglalkoztat, a munkáltatói jogokat az
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alapítvány alkalmazottaival szemben a Kuratórium elnöke gyakorolja.

8.3.5. Kuratórium ülésének átalános szabályai

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

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

A Felügyelőbizottság

Az Alapítvány működését 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 felügyelőbizottsági 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:
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a.)akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült;
b.jakit 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.jakit foglalkozásától jogerősen eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig;
d.jakit a közügyektől eltiltottak, aki a közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61. §
(2) bek.);
e.jaz Alapítvány kedvezményezettje vagy annak közeli hozzátartozója;
f.ja 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.
8.4.2. A Fehmvelőbizottsági 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 Felüiwelőbizottsáe hatásköre:
A Felügyelőbizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente
beszámol az alapítói jogok gyakorlójának. Köteles az Alapító 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 betekinthetnek, a
nyilvántartások szabályszerű vezetését ellenőrizhetik, az Alapítvány könyveit és iratait,
szerződéseit megvizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják, 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.
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A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból
származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő
rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának
ellenőrzését, a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti
törvényességi ellenőrzést, a közhasznú civil szervezet esetében a közhasznú minősítés
követelményeinek való megfelelés ellenőrzését pedig a reá irányadó szabályok szerint az
ügyészség látja el.
A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy
a.) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratórium ülését a Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított
harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a kuratóriumi ülés összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
A Felügyelőbizottság véleményét a bizottság elnöke terjeszti elő. Az írásos előterjesztésnek
legalább három tag aláírását tartalmaznia szükséges. A Felügyelőbizottság tevékenységét
saját ügyrendje és vizsgálati terve alapján végzi. Határozatait a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével hozza.
A Felügyelőbizottság díjazása és annak szabályai:
A Felügyelőbizottság tagjai - amennyiben az a Közalapítvány cél szerinti tevékenységének
ellátását nem veszélyezteti - havi díjazásban részesülnek, valamint a feladataik ellátás során
felmerült költségtérítésre igényt tarthatnak.
A Felügyelőbizottság díjazását, a költségtérítés havi/éves összegét, az Alapító határozza
meg és képviselő-testületi döntéssel fogadja el és lépteti hatályba. A díjazás
megváltoztatására a tárgyévi önkormányzati költségvetés elfogadásával egyidőben kerülhet
sor.
A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazása a Budapest Főváros I. Kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapja összegének százalékos
arányában kerül meghatározásra, az Alapító döntésének megfelelően.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében

dr. Csomós Lilla Annamária ügyvéd
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A Felügyelőbizottság elnöke havonta meghatározott díjazása nem lehet magasabb, mint a
Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal köztisztviselője számára
alkalmazandó, érvényes köztisztviselői illetményalapjának meghatározott százaléka, az
Alapító által meghatározott összegben.
A Felügyelőbizottság tagjainak díjazása nem lehet magasabb, mint a Felügyelőbizottság
elnökének díjazása, az Alapító által meghatározott összegben.
A Felügyelőbizottság bármely tagja, a Kuratórium elnökéhez címzett nyilatkozattal a
felügyelőbizottsági tagi megbízási díjáról lemondhat.
A havi díjazás
és költségtérítés kizárólag utalással, belföldi bankszámlára fizethető
elszámolási dokumentumok alapján a jogszabályban foglaltak alapján.
Amennyiben a Felügyelőbizottság díjazásának szabályait az Alapító megváltoztatná, annak
részletszabályait a Kuratórium által készített és az Alapító által elfogadott, belső
szabályzattal köteles rendezni.
A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak nevét, személyi adatait és megbíztatásukra
vonatkozó adatokat, az Alapító Okirat I. számú melléklete tartalmazza.
IX.

AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

Az Alapítvány megszűnik a Polgári Törvénykönyvben, valamint 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 Várnegyed
közbiztonságának javítására, valamint e cél megvalósítását támogató alapítványok és
egyesületek részére adományozandó.
Az Alapítvány megszűnésekor az Alapító köteles az Alapítvány megszűnéséről és
megszűnésekor meglévő vagyonáról a közvéleményt az Ónkormányzat hivatalos lapjában
és a http://www.budavar.hu/budai-varoltalmazo-kozhasznu-kozalapitvany honlapján
megfelelően tájékoztatni.
X.

EGYÉB

Az Alapítvány jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel elnyerte. Az Alapító
Okirat módosítására kizárólag az Alapító jogosult.
Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Alapító nevében és képviseletében
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Az Alapító kijelenti, hogy az Alapítvány létrehozása nem áll ellentétben önkormányzati
feladataival és nem érinti azok ellátására vonatkozó kötelezettségét.
Az Alapító kijelenti, hogy nem állít, és nem támogat országgyűlési képviselő jelöltet, megyei,
fővárosi önkormányzati választáson résztvevő jelöltet, ezt a jövőre nézve is kizárja.
Az Alapító Okirat rendelkezésein 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. törvény (Ptk.), az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény, valamint az alapítványok, illetve az alapítványok tevékenységét szabályozó
mindenkor érvényben levő egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezések az irányadók.
Budapest, 2021. december 16.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest, I. Kerület Budavári Önkormányzat
Alapító nevében és képviseletében

Az eljáró ügyvéd kijelenti hogy a módosított és egységes szerkezetű Alapító Okirat szövege
megegyezik az Alapító Okirat módosítások hatályos tartalmának.
Ellenjegyzem:
Kelt:
Ügyvéd neve:
Ügyvédi Iroda neve címe:
KASZ:
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I. számú melléklet
Kuratórium tagjai, 5 éves időtartamra.
Szakái Péter Gergely (lakcím:1016 Budapest, Berényi u. 3. ép MF. 7 a.) Kuratórium

elnöke, 2021. július 15. napjától
tagjai:
Patthy Örs (lakcím: 1016 Budapest, Naphegy tér 9., 3a), 2021. július 15. napjától.

Dr. Szántó András (lakcím: 1013 Budapest, Lisznyai utca 16.), 2020. július 16.

napjától.

Felügyelőbizottság tagjai, 5 éves időtartamra, 2020. július 16. napjától:

Dr. Szabó Dóra Bettina (lakcím: 1158 Budapest, Késmárk utca 5.) elnök

tagjai:
Szemző Áron Gábor (lakcím: 2093 Budajenő, Táncsics Mihály utca 2.)
Nyáry Zsigmond (lakcím: 1124 Budapest, Törpe utca 3/b.)

Budapest, 2021. december 16.

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Budapest, I. Kerület Budavári Ónkormányzat
Alapító nevében és képviseletében
Ellenjegyzem:
Kelt:
Ügyvéd neve:
Ügyvédi Iroda neve címe:
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