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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 
12/2022. (X. 19.) utasítása 

a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás módosításáról

A	jogalkotásról	szóló	2010.	évi	CXXX.	törvény	23.	§	(4)	bekezdés	j)	pontjában	meghatározott	jogkörben	eljárva,	az	
államháztartásról	szóló	2011.	évi	CXCV.	törvény	10.	§	(5)	bekezdése,	valamint	a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	Szer-
vezeti	 és	 Működési	 Szabályzatáról	 szóló	 1/2020.	 (II.	 5.)	 önkormányzati	 rendelet	 103.	 §	 (1)	 bekezdése	 alapján,	 az	
államháztartásról	szóló	törvény	végrehajtásáról	szóló	368/2011.	(XII.	31.)	Korm.	rendelet	13.	§	(1)	bekezdés	e)	és	g)	pont-
jának	rendelkezéseire	figyelemmel	a	Budapest	Főváros	Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	szabályzatáról	
szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	utasítást	az	alábbiak	szerint	módosítom.

1. §

A	Budapest	Főváros	Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	szabályzatáról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgár-
mesteri	utasítás	(a	továbbiakban:	hivatali	szmsz)	5.	§-a	a	következő	(1a)	bekezdéssel	egészül	ki:

„(1a)	A	főpolgármester	döntésére	irányuló	előterjesztés	előterjesztője	–	a	főpolgármester	eltérő	rendelkezése	hiányá-
ban	–	a	feladatkörében	érintett	főpolgármester-helyettes,	illetve	a	főpolgármester	kabinetfőnöke	vagy	a	főjegyző.”

2. §

A	hivatali	szmsz	10.	§	i)	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép,	és a §	a	következő	j)	ponttal	egészül	ki:

(Az okosvárosért és részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes feladatkörébe tartozik)
„i)	a	fővárosi	romák	esélyegyenlőségének,	felzárkóztatásának	segítése,	kulturális	értékeinek	megőrzése	[önkormányzati	
szmsz	2.	§	5.	pont],	valamint
j)	a	Fővárosi	Önkormányzatnak	a	Budapest	Global	Egyesületben	való	tagságából	eredő	feladatok	ellátása.”

3. §

A	hivatali	szmsz	11.	§	e)	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép,	és a §	a	következő	f)	ponttal	egészül	ki:

(Az általános főpolgármester-helyettes feladatkörébe tartozik)
„e)	–	az	okosvárosért	és	részvételiségért	felelős	főpolgármester-helyettes	10.	§	i)	pontja	szerinti	feladatkörét	nem	érintve 
–	a	fővárosi	hátrányos	helyzetű	csoportok	esélyegyenlőségének	előmozdítása	[önkormányzati	szmsz	2.	§	5.	pont],	vala-
mint
f)	a	közfoglalkoztatás.”

4. §

A	hivatali	szmsz	15	§-a	a	következő	(7)	bekezdéssel	egészül	ki:

„(7)	A	 (6)	 bekezdésben	 előírt	 együttműködés	 keretében	 a	megkeresett	 önálló	 szervezeti	 egység	 –	 ha	 a	megkereső	
önálló	szervezeti	egység	az	ügy	intézésére	irányadó	szabályokra	tekintettel	indokolt	esetben	rövidebb	határidőt	nem	jelöl	
meg	–	álláspontját öt	munkanapon	belül	közli	a	megkereső	önálló	szervezeti	egységgel.	Ha	az	álláspont	kialakításához	
nem	áll	rendelkezésre	elegendő	információ,	vagy	más	nyomós	okból	az	álláspont	kialakításához	további	idő	szükséges,	
ezt	a	megkeresett	önálló	szervezeti	egység	az	álláspont	kialakítására	irányadó	határidő	lejártát	legalább	egy	munkanappal	
megelőzően	jelzi	a	megkereső	önálló	szervezeti	egység	felé.”

5. §

A	hivatali	szmsz	27.	§-a	a	következő	(4)	bekezdéssel	egészül	ki:

III. rész



854	 FŐVÁROSI	KÖZLÖNY	 2022.	október	19.

„(4)	A	főpolgármestert	a	területfejlesztésről	és	a	területrendezésről	szóló	1996.	évi	XXI.	törvény	17.	§	(1)	bekezdés	d)	
pontja	szerinti	Budapesti	Agglomeráció	Fejlesztési	Tanács	tagsági	jogainak	gyakorlása	során	első	helyen	a	városüzemel-
tetésért	felelős	főpolgármester-helyettes,	annak	akadályoztatása	esetén	a	főpolgármester	által	egyedileg	kijelölt	főpolgár-
mester-helyettes	helyettesíti.”

6. §

A	hivatali	szmsz	83.	§-a	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

„83.	§	(1)	A	szervezeten	belüli	és	kifelé	irányuló	kommunikáció	során	az	egységes	szervezeti	megjelenés	érdekében a 
Főpolgármesteri	Hivatal	arculati	követelményeit	normatív	utasítás,	az	arculati	elemeket	és	az	ezek	alkalmazásával	elké-
szített	sablonokat	arculati	kézikönyv	állapítja	meg,	amelyet	a	főpolgármester	hagy	jóvá.

(2)	Az	arculati	elemek	és	a	sablonok	megtervezésével,	az	arculati	kézikönyv	elkészítésével	és	fejlesztésével	összefüggő 
feladatokat	a	Főpolgármesteri	Iroda	látja	el	a	Budapest	Brand	Nonprofit	Zártkörűen	Működő	Részvénytársaság	bevoná-
sával;	e	tekintetben	a	Főpolgármesteri	Iroda	közvetlenül	is	kapcsolatot	tarthat	a	gazdasági	társasággal.

(3)	A	jóváhagyott	arculati	kézikönyvet	az	intraneten	közzé	kell	tenni.	A	közzététel	időpontját	dokumentálni	kell,	és a 
közzétételről	a	munkatársakat	külön	hirdetmény	útján	is	értesíteni	kell.

(4)	 Az	 arculati	 kézikönyvben	 bennefoglalt	 sablon	 alapján	 az	 egyes	 kommunikációs	 anyagok	 megtervezésével	
összefüggő	feladatokat	a	Főpolgármesteri	Iroda	látja	el.	A	főpolgármester-helyettes	vagy	a	Főpolgármesteri	Irodán	kívüli	
önálló	szervezeti	egység,	ha	valamely	kommunikációs	anyag	egyedi	megtervezését	maga	végezte	vagy	végeztette	el,	az	
érintett	kommunikációs	anyag	arculati	követelményeknek	való	megfelelésére	vonatkozóan	a	Főpolgármesteri	Iroda	jóvá-
hagyását	kéri.

(5)	Az	arculati	kézikönyvben	nem	bennefoglalt,	de	abba	felvenni	javasolt	sablon	használatát	kezdeményező	főpolgár-
mester-helyettes	vagy	önálló	szervezeti	egység	a	sablonnak	az	arculati	követelményeknek	megfelelő,	az	arculati	elemek	
alkalmazásával	történő	megtervezése	érdekében	megkeresi	a	Főpolgármesteri	Irodát.	A	tervezés	és	az	arculati	kézikönyv	
kiegészítésének	előkészítése	a	főpolgármester	előzetes	engedélye	alapján	kezdhető	meg.”

7. §

(1)	A	hivatali	szmsz	3.	melléklete	az	1.	melléklet	szerint	módosul.

(2)	A	hivatali	szmsz	8.	melléklete	a	2.	melléklet	szerint	módosul.

8. §

A	hivatali	szmsz
a)	6.	§	(1)	bekezdés	b)	pontjában	a	„Fővárosi	Közgyűlés,	annak	bizottsága	vagy	a	főpolgármester”	szövegrész	helyébe	a	
„Fővárosi	Közgyűlés	vagy	annak	bizottsága”	szöveg,
b)	16.	§	(2)	bekezdés	c)	pontjában	a	„hatálya	alá	nem	tartozó	szervezeti	egység”	szövegrész	helyébe	a	„hatálya	alá	nem	
tartozó	önálló	szervezeti	egység”	szöveg,	az	„a	szervezeti	egység”	szövegrész	helyébe	az	„az	önálló	szervezeti	egység”	
szöveg,
c)	27.	§	(1)	bekezdés	nyitó	szövegrészében	a	„(2)	és	(3)	bekezdésben”	szövegrész	helyébe	a	„(2)–(4)	bekezdésben”	szö-
veg,
d)	87.	§	(1)	bekezdésében	az	„idegen	nyelvre”	szövegrész	helyébe	a	„magyar	nyelvről	idegen	nyelvre	vagy	idegen	nyelv-
ről	magyar	nyelvre”	szöveg,
e)	95.	§	(3)	bekezdésében	a	„95.	§	(1)	bekezdése”	szövegrész	helyébe	az	„az	(1)	bekezdés”	szöveg,
f)	 105.	§	(1)	és	(5)	bekezdésében	az	„az	61.	§”	szövegrészek	helyébe	az	„a	61.	§”	szöveg,
g)	105.	§	(4)	bekezdésében	az	„Az	60.	§”	szövegrész	helyébe	az	„A	60.	§”	szöveg,	az	„az	60.	§”	szövegrész	helyébe	az	„a	
60.	§”	szöveg,
h)	106.	§	(2)	bekezdésében	az	„Az	64.	§-ban”	szövegrész	helyébe	az	„A	64.	§-ban”	szöveg
lép.
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9. §

Hatályát	veszti	a	hivatali	szmsz	10.	§	h)	pontjában	és	11.	§	d)	pontjában	a	„valamint”	szövegrész.

10. §

(1)	Ez	az	utasítás	–	a	(2)	bekezdésben	meghatározott	kivétellel	–	a	Fővárosi	Közlönyben	történt	közzétételét	követő	na-
pon	lép	hatályba.

(2)	Az	1.	melléklet	3.	pontja	2022.	november	1-jén	lép	hatályba	azzal,	hogy	rendelkezéseit	a	hatálybalépését	követően	
benyújtott	tulajdonosi	hozzájárulás	iránti	kérelmek	elbírálására	kell	alkalmazni.

	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főpolgármester

1. melléklet a 12/2022. (X. 19.) főpolgármesteri utasításhoz

1.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklete	a	következő	2.10.	ponttal	egészül	ki:

(A Főjegyzői Iroda – a normatív utasításban számára meghatározott feladatokon túl –)
„2.10.	ellátja	a	Főpolgármesteri	Hivatalon	belül	a	Fővárosi	Önkormányzatnak	a	Budapest	Global	Egyesületben	való	

részvételével	összefüggő	koordinatív	(az	egyes	ügyekben	az	ügy érdemét	tekintve	feladatkörrel	rendelkező	önálló	szer-
vezeti	egységek	munkáját	irányító),	ügyviteli és	kapcsolattartási	feladatokat.”

2.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklete	a	következő	8.1.1.4.	ponttal	egészül	ki:

(A Klíma- és Környezetügyi Főosztály felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 12. pontja 
első fordulatában (környezetvédelem) meghatározott közfeladat ellátásáért. E feladatkörében – a normatív utasításban 
számára meghatározott feladatokon túl – ellátja különösen az alábbi feladatokat:

8.1.1. ellátja, illetve szakmailag irányítja Budapestre vonatkozóan az alábbi programok, stratégiák kidolgozásával, fe-
lülvizsgálatával összefüggő feladatokat, előkészíti az erre vonatkozó tulajdonosi vagy irányítói döntést, továbbá 
összehangolja e programok, stratégiák végrehajtását)

„8.1.1.4.	az	Európai	Bizottság	Horizont	Európa 100 klímasemleges	és	okosváros	uniós	küldetése,”

3.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklet	15.2.1.	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép,	és	a	melléklet	a	következő	15.2.1a.	
ponttal	egészül	ki:

(A Vagyongazdálkodási Főosztály felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 19. pontjában 
meghatározott közfeladat ellátásáért. A Vagyongazdálkodási Főosztály – a normatív utasításban számára meghatározott 
feladatokon túl – ellátja különösen az alábbi feladatokat:

15.2. a közterülethasználattal, jelkép- és névhasználattal összefüggő feladatkörében)
„15.2.1.	–	a	17.	§	(1)	bekezdés	7.	pontjától	eltérve	–	előkészíti	a	Fővárosi	Önkormányzat	tulajdonában	vagy	vagyon-

kezelésében	lévő	közterületet	érintő	közterület-használati	hozzájárulással	kapcsolatos	döntést,	ellátja	a	közterület-haszná-
latra	vonatkozó	hatósági	szerződés	megkötésével	összefüggő	feladatokat,

15.2.1a.	ha	a	kérelmezett	tevékenység	nem	a	Fővárosi	Önkormányzat	beruházásaként	valósul	meg	és	nem	kizárólag	
zöldterület	területfelhasználási	egységbe	tartozó	közterületet	érint,	–	a	17.	§	(1)	bekezdés	7.	pontjától	eltérve,	szükség	sze-
rint	a	feladatkörében	érintett önálló	szervezeti	egységgel	együttműködve	–	előkészíti	a	Fővárosi	Önkormányzat	tulajdo-
nában	és	vagyonkezelésében	lévő	közterületen	a	felszíni	és	felszín	alatti	építmények,	továbbá	a	felszín	feletti,	a	felszíni	
és	a	felszín	alatti	közművek	és	elektronikus	hírközlési	berendezések,	valamint	az	azokkal	összefüggő	egyéb	építmények 
létesítéséhez,	bővítéséhez,	átalakításához,	azon	ingóságok	elhelyezéséhez,	el-	és áthelyezéséhez,	cseréjéhez,	bontásához,	
illetve	a	már	meglévő	építmények	ingatlan-nyilvántartásban	történő	feltüntetéséhez	szükséges	tulajdonosi	hozzájárulás-
sal	kapcsolatos	döntést,”
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4.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklet	16.1.3.	pontja	helyébe	a	következő	rendelkezés	lép:

(A Szociálpolitikai Főosztály felel a Főpolgármesteri Hivatalon belül az Mötv. 23. § (4) bekezdés 4., 7. és 18. pontjá-
ban, továbbá az önkormányzati szmsz 2. § 14. pontjában meghatározott közfeladat ellátásáért. E feladatkörében – a nor-
matív utasításban számára meghatározott feladatokon túl – ellátja különösen az alábbi feladatokat:

16.1. a szociális területen az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján létrehozott költségvetési szervek működésével összefüggő 
feladatkörében)

„16.1.3.	előkészíti	az	Szt.-ben,	valamint	a	gyermekek	védelméről	és	a	gyámügyi	igazgatásról	szóló	1997.	évi	XXXI.	
törvényben	szabályozott,	jogorvoslattal	összefüggő	fenntartói	döntést,”

5.	A	hivatali	szmsz	3.	melléklet
5.1.	10.	pontja	nyitó	szövegrészében	az	„Mötv.	23.	§	(4)	bekezdés	2.	és	17.	pontjában,	valamint	12.	pontja	második	for-

dulatában”	szövegrész	helyébe	az	„Mötv.	23.	§	(4)	bekezdés	1.	pont	kiemelt	közparkok	kezelése,	fejlesztése,	üzemeltetése 
fordulatában	–	 ideértve	a	Fővárosi	Önkormányzat	 tulajdonában	vagy	vagyonkezelésben	 lévő,	zöldterület	 területfel-
használási	egységbe	tartozó	közterület	kezelését,	fejlesztését,	üzemeltetését	is	–,	2.	és	17.	pontjában,	valamint	12.	pont	
második	fordulatában”	szöveg,

5.2.	16.1.5.	pontjában	az	„a	szociális	igazgatásról	és	szociális	ellátásokról	szóló	1993.	évi	III.	törvény	(a	továbbiakban:	
Szt.)”	szövegrész	helyébe	az	„az	Szt.”	szöveg
lép.

6.	Hatályát	veszti	a	hivatali	szmsz	3.	melléklet	16.1.4.	pontja.

2. melléklet a 12/2022. (X. 19.) főpolgármesteri utasításhoz

1.	A	hivatali	szmsz	8.	mellékletében	foglalt	táblázat	a	következő	10a.	sorral	egészül	ki:

(A B C D
normatív utasításban 

szabályozandó tárgykör
a szabályozási feladatot 
megállapító jogszabályi 

rendelkezés

a normatív utasítást ki-
adó személy

a normatív utasítás tár-
gya szerint feladatkörrel 
rendelkező önálló szerve-
zeti egység vagy személy)

„10a. a	Budapest	Főváros	
Önkormányzata	nevében	
kötött	szerződések	nyil-
vántartásának	rendje

– főpolgármester Jogi	Főosztály,
Koordinációért,	Vagyon-
gazdálkodásért	és	Hu-
mán	Területekért	Felelős	

Aljegyző	Irodája”

2.	A	hivatali	szmsz	8.	mellékletében	foglalt	táblázat	a	következő	11a.	sorral	egészül	ki:

(A B C D
normatív utasításban 

szabályozandó tárgykör
a szabályozási feladatot 
megállapító jogszabályi 

rendelkezés

a normatív utasítást ki-
adó személy

a normatív utasítás tár-
gya szerint feladatkörrel 
rendelkező önálló szerve-
zeti egység vagy személy)

„11a. a	Főpolgármesteri	Hi-
vatal	nevében	kötött	

szerződések	nyilvántartá-
sának	rendje

– főjegyző Jogi	Főosztály,
Koordinációért,	Vagyon-
gazdálkodásért	és	Hu-
mán	Területekért	Felelős	

Aljegyző	Irodája”

3.	Hatályát	veszti	a	hivatali	szmsz	8.	mellékletében	foglalt	táblázat	A:4.	mezőjében	az	„és	az	arculati	kézikönyv”	szö-
vegrész.

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 
13/2022. (X. 19.) utasítása 

a Budapest 150 Szervezőbizottság létrehozásáról

A	jogalkotásról	szóló	2010.	évi	CXXX.	törvény	23.	§	(4)	bekezdés	j)	pontjában	meghatározott	jogkörben	eljárva,	a	Bu-
dapest	Főváros	Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	szabályzatáról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	
utasítás	6.	§	(1)	bekezdésének	nyitó	szövegrésze,	 továbbá	51.	§	(1)	és	(2)	bekezdése	alapján,	figyelemmel	a	25/2020.	
(X.	26.)	főpolgármesteri	utasítás	51.	§-ában	foglalt	rendelkezésekre,	a	Budapest	150	rendezvénysorozattal	összefüggő	fel-
adatkörökről	és	a	Budapest	150	Szervezőbizottság	létrehozásáról	az	alábbiak	szerint	rendelkezem.

1. §

(1)	A	Pest,	Buda	és Óbuda	egyesítése	150.	évfordulójáról	való	méltó	megemlékezéssel	és	ehhez	kapcsolódóan	a	2023.	
évben	egy	egységes	keretben	megrendezendő	program-	és	eseménysorozattal	(a	továbbiakban:	Budapest	150	rendezvény-
sorozat)	összefüggésben	Budapest	Főváros	Önkormányzata	döntéseinek	előkészítésére,	a	meghozott	döntések	végrehaj-
tásának	nyomon	követésére,	a	Budapest	150	rendezvénysorozattal	kapcsolatos	feladatok	végrehajtása	koordinációjának	
előmozdítására	Budapest	150	Szervezőbizottság	(a	továbbiakban:	szervezőbizottság)	jön	létre.

(2)	A	szervezőbizottságra	megfelelően	alkalmazni	kell	a	Budapest	Főváros	Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	mű-
ködési	szabályzatáról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	utasítás	(a	továbbiakban:	hivatali	szmsz)	51.	§-ának	rendel-
kezéseit.

2. §

(1)	A	szervezőbizottságot	a	főpolgármester	stratégiai	főtanácsadója	vezeti.

(2)	A	szervezőbizottság	tevékenységében
a)	a	Főpolgármesteri	Iroda,
b)	a	főpolgármester-helyettesek	irodái,
c)	a	humán	területekért	felelős	főpolgármester-helyettes	irodájának	egy	további	munkatársa,
d)	a	koordinációért,	vagyongazdálkodásért	és	humán	területekért	felelős	aljegyző	vagy	a	Koordinációért,	Vagyongazdál-
kodásért	és	Humán	Területekért	Felelős	Aljegyző	Irodája,
e)	a	Kulturális,	Turisztikai,	Sport	és	Ifjúságpolitikai	Főosztály,
f)	 a	Várostervezési	Főosztály,	valamint
g)	a	Várostervezési	Főosztály	Tájépítészeti	Osztály
vesz	részt.

(3)	A	szervezőbizottság	vezetője	a	szervezőbizottság	tevékenységébe	indokolt	esetben	–	a	főjegyző	útján	–	bevonhat	
más,	a	feladatkörében	érintett önálló	szervezeti	egységet	vagy	személyt	is.

(4)	A	szervezőbizottság	tevékenységébe	be	kell	vonni
a)	a	Budapest	Brand	Nonprofit	Zártkörűen	Működő	Részvénytársaságot,
b)	a	BKM	Budapesti	Közművek	Nonprofit	Zártkörűen	Működő	Részvénytársaságot,	valamint
c)	Budapest	Főváros	Önkormányzata	közgyűjteményeit;
e	célból	a	szervezőbizottság	vezetője	az	a)–c)	pontban	meghatározott	önkormányzati	intézményekkel	–	a	hivatali	szmsz	
5.	mellékletében	megjelölt	tisztségviselő	egyidejű	tájékoztatásával	–	közvetlenül	tart	kapcsolatot.

3. §

(1)	A	szervezőbizottság	működésével	összefüggő	szervezési	és ügyviteli	feladatok	ellátásáról	a	Főpolgármesteri	Iroda	
gondoskodik.

(2)	A	szervezőbizottság	munkaszervezési	kérdéseiben	a	szervezőbizottság	vezetője	dönt.

(3)	A	szervezőbizottság	vezetője	a	szervezőbizottság	munkájáról	szükség	szerint,	de	legalább	háromhavonta	írásban 
beszámol	a	főpolgármesternek.
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4. §

(1)	A	főpolgármester	stratégiai	főtanácsadójának	mint	a	szervezőbizottság	vezetőjének	feladatkörébe	tartozik
a)	a	rendezvénysorozat	általános	koordinációja,
b)	a	Budapest	150	rendezvénysorozattal	összefüggő általános	szervezési	feladatok	ellátása,
c)	–	a	(2)	bekezdésben	meghatározott	kivétellel	–	a	programok,	események	és	a	fejlesztési	feladatok	koordinációja	és	ki-
vitelezésének	szakmai	irányítása,	valamint
d)	a	kerületi	önkormányzatok	részvételével,	az	általuk	szervezett	programokkal	kapcsolatos	koordináció.

(2)	A	humán	területekért	felelős	főpolgármester-helyettes	feladatkörébe	tartozik	a	részt	vevő,	a	hivatali	szmsz	5.	mel-
léklete	szerint	a	feladatköréhez	kapcsolódó	önkormányzati	intézmények	által	megvalósítandó	programok	szakmai	irányí-
tása	és	az	ezekkel	kapcsolatos	szervezési	feladatok	ellátása.

5. §

(1)	Ez	az	utasítás	a	Fővárosi	Közlönyben	történt	közzétételét	követő	napon	lép	hatályba.

(2)	A	szervezőbizottság	tevékenységében	a	2.	§	(2)	bekezdésében	megjelölt	szervezeti	egységek	részéről	ténylegesen	
részt	vevő	munkatársat	a	szervezeti	egység	vezetője	az	utasítás	hatálybalépésétől	számított	három	napon	belül	jelöli	ki,	és 
a	kijelölt	munkatárs	személyéről	értesíti	a	szervezőbizottság	vezetőjét.

(3)	A	szervezőbizottság	a	munkatervét	és ügyrendjét	az	utasítás	hatálybalépésétől	számított	tizenöt	napon	belül	hatá-
rozza	meg.

	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főpolgármester

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 
14/2022. (X. 19.) utasítása 

a budapesti polgárokkal a közösségi költségvetés tekintetében folytatott egyeztetés kereteiről, 
valamint a közösségi költségvetésre vonatkozó önkormányzati döntés előkészítésének és 

végrehajtásának különös szabályairól

A	jogalkotásról	szóló	2010.	évi	CXXX.	törvény	23.	§	(4)	bekezdés	j)	pontjában	meghatározott	jogkörben	eljárva,	a	Bu-
dapest	Főváros	Főpolgármesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	szabályzatáról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	
utasítás	8.	mellékletében	foglalt	táblázat	5.	és	6.	sorában	meghatározott	tárgykörben,	a	közösségi	költségvetés	tekinteté-
ben	a	budapesti	polgárokkal	folytatott	egyeztetés	kereteinek,	valamint	a	közösségi	költségvetésre	vonatkozó	önkormányzati 
döntés	előkészítésének	és	végrehajtásának	különös	szabályait	az	alábbiak	szerint	állapítom	meg.

1. Az utasítás hatálya

1. §

Ha	a	főpolgármester	úgy	dönt,	hogy	Budapest	Főváros	Önkormányzata összevont	költségvetésének	részeként	kiadási	
előirányzatokra	egy	általa	meghatározott	keretösszeg	erejéig	(a	továbbiakban:	közösségi	költségvetés)	úgy	tesz	javasla-
tot,	hogy	annak	tartalmát	a	budapesti	polgárokkal	folytatott	széleskörű	társadalmi	egyeztetés	alapján	határozza	meg,
a)	a	budapesti	polgárokkal	folytatandó	egyeztetés	kereteinek	meghatározására	vonatkozó	főpolgármesteri	döntés	(a	to-
vábbiakban:	a	társadalmi	egyeztetés	kereteit	meghatározó	döntés)	előkészítése,
b)	a	társadalmi	egyeztetéssel	összefüggő	feladatok	ellátása,
c)	a	közösségi	költségvetésre	vonatkozó	önkormányzati	döntésre	irányuló	javaslat	előkészítése,	valamint
d)	a	közösségi	költségvetés	felhasználásának	nyomon	követése
során	ezen	utasítás	rendelkezései	szerint	kell	eljárni.

2. Közösségi Költségvetés Munkacsoport és a közösségi költségvetéssel összefüggő kommunikáció rendje

2. §

(1)	A	közösségi	költségvetésre	vonatkozó	javaslat	alapjául	szolgáló	társadalmi	egyeztetéssel	összefüggő	döntés-előké-
szítő	feladatok	koordinálására	és	a	szakmai	egyeztetések	lefolytatására,	valamint	a	közösségi	költségvetés	felhasználásá-
nak	nyomon	követésében	való	közreműködésre	–	állandó	munkacsoportként	–	Közösségi	Költségvetés	Munkacsoport	(a	
továbbiakban:	munkacsoport)	jön	létre,	amelynek	vezetője	a	Koordinációs	Főosztály	Társadalmi	Együttműködési	Osz-
tály	(a	továbbiakban:	Társadalmi	Együttműködési	Osztály)	vezetője,	tagjai
a)	a	Főjegyzői	Iroda,
b)	a	Jogi	Főosztály,
c)	a	Gazdasági	Igazgató	Irodája,
d)	a	Költségvetési	Tervezési	és	Felügyeleti	Főosztály,
e)	a	Pénzügyi,	Számviteli	és	Vagyonnyilvántartási	Főosztály,
f)	 a	Közbeszerzési	és	Projektmenedzsment	Főosztály,
g)	a	Klíma-	és	Környezetügyi	Főosztály,	valamint
h)	eseti	jelleggel,	a	közösségi	költségvetés	felhasználására	vonatkozó	budapesti	fejlesztésre	tett	javaslat	(a	továbbiakban:	
ötlet) értékelése	tekintetében	az	az	önálló	szervezeti	egység,	amelynek	az	ötlet	megvalósítása	annak	kiválasztása	esetén	a	
feladatkörébe	tartozik.

(2)	Ötlet	benyújtója	nem	jelölhető	ki	a	munkacsoport	tevékenységében	ténylegesen	részt	vevő	munkatársként.

(3)	A	munkacsoport	vezetője	–	annak	az	önálló	szervezeti	egységnek	az	útján,	amelynek	a	Budapest	Főváros	Főpolgár-
mesteri	Hivatal	szervezeti	és	működési	szabályzatáról	szóló	25/2020.	(X.	26.)	főpolgármesteri	utasítás	(a	továbbiakban:	
hivatali	szmsz)	6.	melléklete	alapján	az	önkormányzati	 intézmény	a	feladatkörébe	 tartozik	–	eseti	 jelleggel	bevonja	a	
munkacsoport	működésébe	azt	az	önkormányzati	intézményt,	amelynek	tevékenységét	a	tárgyalt	ötlet érinti.

(4)	A	munkacsoport	működésével	összefüggő	szervezési,	ügyviteli	feladatokat	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	
látja	el.
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3. §

Az	ezen	utasításban	meghatározott	feladatainak	ellátása	körében	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	–	a	hivatali	
szmsz	66.	§	(5)	bekezdésétől	eltérve	–	közvetlenül	tarthat	kapcsolatot	a	Főpolgármesteri	Hivatal	önálló	szervezeti	egysé-
geivel.

3. A társadalmi egyeztetés kereteit meghatározó döntés előkészítése

4. §

(1)	A	társadalmi	egyeztetés	kereteit	meghatározó	döntést	megalapozó	előterjesztés	előkészítője	a	Koordinációs	Főosz-
tály.

(2)	A	társadalmi	egyeztetés	kereteit	meghatározó	döntést	a	főpolgármester	az	okosvárosért	és	részvételiségért	felelős	
főpolgármester-helyettes,	az	általános	főpolgármester-helyettes	és	a	főjegyző	közös	előterjesztésére	a	Főpolgármesteri	
Kabinetben	történt	megtárgyalást	követően	hozza	meg.

(3)	A	társadalmi	egyeztetés	kereteit	meghatározó	döntés	tartalmazza	legalább
a)	a		társadalmi	egyeztetés	ütemezését,	ennek	részeként	az	ötletek	benyújtására	irányadó	határidőt,
b)	azokat	a	kategóriákat,	amelyekben	ötlet	nyújtható	be,
c)	a	közösségi	költségvetésnek	az	egyes	kategóriákra	tervezhető	részét	összegszerűen	(a	továbbiakban:	keretösszeg),	és
d)	az	 egyes	 kategóriákban	 javasolható	 ötletek	 legmagasabb	 tervezhető	 megvalósítási	 költségét	 (a	 továbbiakban:	
értékhatár).

4. A nyilvánosság tájékoztatása

5. §

(1)	A	társadalmi	egyeztetés	kereteit	meghatározó	döntést	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	annak	meghozatalát	
követően	haladéktalanul	közzéteszi	a	hivatali	szmsz	85.	§	(1)	bekezdésében	meghatározott	honlap	tematikus	aloldalán	(a	
továbbiakban:	honlap).

(2)	A	közösségi	költségvetési	folyamat	társadalmi	jelentőségéről,	a	közösségi	költségvetésről	való	döntés	előkészítésé-
ben	a	társadalmi	egyeztetés	szerepéről	és	módjáról,	a	budapesti	polgárok	részvételének	kereteiről	a	Társadalmi	Együttmű-
ködési	Osztály	közérthető	tájékoztatót	készít,	és	azt	az	(1)	bekezdés	szerinti	döntés-közzététellel	egyidejűleg	közzéteszi	
a	honlapon.

6. §

A	Koordinációs	Főosztály	vezetője	és	vezetőjének	helyettese,	valamint	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	munka-
társa	a	nyilvánosság	előtt	nem	hívhat	fel	valamely	meghatározott	ötletre	történő	szavazásra.

5. Ötletek benyújtása

7. §

(1)	Az	érintett	polgárok	lehető	legszélesebb	körével	történő	konzultáció	érdekében	lehetőséget	kell	biztosítani	arra,	
hogy	bármely	tizenhatodik	életévét	betöltött	személy,	aki	életvitelszerűen	Budapesten	él,	Budapesten	dolgozik	vagy	bu-
dapesti	oktatási	intézményben	tanul	(a	továbbiakban	együtt:	budapesti	polgár)	–	a	társadalmi	egyeztetés	kereteit	megha-
tározó	döntésnek	megfelelő	kategóriákban,	a	keretösszegre,	illetve	az	értékhatárra	figyelemmel	–	ötletet	nyújthasson	be.

(2)	Az	ötletek	benyújtására	akadálymentesített	elektronikus	felületet	kell	létrehozni,	amelyet	úgy	kell	kialakítani,	hogy
a)	azon	az	ötlet	benyújtója	nyilatkozzon	arról,	hogy	megfelel	az	(1)	bekezdésben	meghatározott	feltételeknek,
b)	az	–	az	ötlet	benyújtójával	való	kapcsolatfelvétel	érdekében	–	az	ötlet	benyújtását	a	benyújtó	elektronikus	elérhetősé-
gét	is	tartalmazó	online	regisztrációhoz	kösse,
c)	az	az	ötlet	beérkezéséről	a	benyújtónak	automatikus	visszajelzést	küldjön,	és
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d)	az	a	főpolgármester	által	az	ötletek	benyújtására	megállapított	határidő	lejártát	követően	ne	tegye	lehetővé	ötlet	be-
nyújtását.

(3)	A	Koordinációs	Főosztály	vezetője,	vezetőjének	helyettese	és	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	munkatársa,	
valamint	–	a	munkaköri	leírásában	meghatározott	munkaköréhez	és	feladatköréhez	kapcsolódóan	–	a	Főpolgármesteri	Hi-
vatal	más	munkatársa	nem	nyújthat	be	ötletet. 

8. §

(1)	A	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	–	annak	megjelölésével,	hogy	az	ötlet	beérkezett	és	tartalmi	elbírálás	alatt	
áll	–	minden	olyan	ötletet	közzétesz	a	honlapon,	amely
a)	értelmezhető	módon	tartalmaz	minden,	az	ötletként	való	további	értékeléshez	szükséges	információt,	és
b)	nem	sérti	a	rendeltetésszerű	joggyakorlás	követelményét.

(2)	A	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	az	ötlet	honlapon	való	közzétételéről	vagy	annak	mellőzéséről	–	mellőzés	
esetén	annak	rövid	indoklásával	és	az	arra	való	figyelemfelhívással,	hogy	az	ötlet	benyújtására	nyitva	álló	határidőben	új	
ötlet	adható	be	–	az	ötlet	benyújtóját	a	regisztráció	során	megadott	elektronikus	levelezési	címen	az	ötlet	beérkezésétől	
számított	tíz	munkanapon	belül	értesíti.

6. Ötletek elbírálása

9. §

(1)	A	8.	§	(1)	bekezdése	szerint	a	honlapon	közzétett	ötletet	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	a	közzététellel	egy-
idejűleg	megküldi	véleményezésre	annak	az	önálló	szervezeti	egységnek,	amelynek	az	ötlet	megvalósítása	annak	kivá-
lasztása	esetén	a	feladatkörébe	tartozik	(a	továbbiakban:	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység).	Ha	a	megva-
lósításért	 felelős	önálló	szervezeti	egység	nem	állapítható	meg,	vagy	a	címzett	önálló	szervezeti	egység	a	feladatköre	
fennállását	vitatja,	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egységet	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	kérésére	a	
főjegyző	jelöli	ki.

(2)	Nem	kell	alkalmazni	az	(1)	bekezdést,	ha	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	–	szükség	szerint	a	feladatkörrel	
rendelkező	önálló	szervezeti	egység	véleményének	kikérése	után	–	azt	észleli,	hogy	az	ötlet	–	figyelemmel	az	adott	kate-
gória	keretösszegére	és értékhatárára	is	–	nyilvánvalóan	megvalósíthatatlan	projektre	irányul.

(3)	A	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	a	véleményét	tíz	munkanapon	belül	adja	meg.	

(4)	Az	ötletet	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	adatlap	kitöltésével	véleményezi,	amelyet	a	Társadal-
mi	Együttműködési	Osztály	készít	el,	és	amely	tartalmazza	legalább
a)	az	ötlet	megvalósíthatóságára,
b)	a	megvalósítás	feltételeire,	időigényére	és összetettségére,	becsült	költségeire,
c)	a	tervezés,	engedélyezés,	beszerzési	vagy	közbeszerzési	eljárás	lefolytatásának	szükségességére,	azok	megvalósítha-
tóságára,
d)	a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	jogszabályban	előírt	közfeladatai	körébe	tartozásra,
e)	a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	folyamatban	lévő	fejlesztéseivel	való	esetleges	összefüggésre,	valamint
f)	 az	ötlet	más	forrásból	történő	finanszírozhatóságára
vonatkozó	információs	mezőket.

(5)	Az	adatlap	tartalmazza	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	arra	vonatkozó	javaslatát,	hogy	az	ötletet
a)	a	munkacsoportnak	nem	kell	értékelnie,	mert	az	egyértelműen	nem	megvalósítható,
b)	a	munkacsoportnak	nem	kell	értékelnie,	mert	az	egyértelműen	megvalósítható,	vagy
c)	a	munkacsoportnak	értékelnie	kell.

(6)	Azt	az	ötletet,	amelyre	vonatkozóan	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	az	(5)	bekezdés	b)	pontja	
szerinti	javaslatot	tette,	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	megküldi
a)	a	Jogi	Főosztálynak,	amely	az	ötlet	jogi	megvalósíthatóságára,	és
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b)	a	Közbeszerzési	és	Projektmenedzsment	Főosztálynak,	amely	az	ötlet	megvalósítása	érdekében	beszerzési	vagy	köz-
beszerzési	eljárás	lefolytatásának	szükségességére
vonatkozó	álláspontját öt	munkanapon	belül	közli.

(7)	Ha	az	(1)	bekezdés	szerint	megküldött	ötlet	megvalósítása	kerületi	önkormányzatot	is	érint,	a	Társadalmi	Együtt-
működési	 Osztály	 gondoskodik	 az	 érintett	 kerületi	 önkormányzat	 tájékoztatásáról,	 illetve	 a	 kerületi	 önkormányzat 
írásbeli	véleményének	kikéréséről.

10. §

(1)	A	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	általi	véleményezést	követően,	annak	figyelembevételével,	a	
munkacsoport	–	a	(2)	bekezdésben	meghatározott	kivétellel	–	elvégzi	az	ötlet	tartalmi	vizsgálatát	és értékelését.

(2)	Nem	kell	a	munkacsoport	elé	terjeszteni	az	ötletet,	ha	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	9.	§	(5)	be-
kezdés	a)	vagy	b)	pontja	szerinti	javaslatával	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	egyetért.

(3)	A	munkacsoport	vagy	a	9.	§	(5)	bekezdés	b)	pontja	szerinti	javaslat	kialakítása	során	a	megvalósításért	felelős	ön-
álló	szervezeti	egység	akkor	értékeli	szavazásra	bocsáthatóként	az	ötletet,	ha	
a)	az	Budapest	Főváros	Önkormányzata	feladat-	és	hatáskörébe	tartozó	projektre	irányul	azzal,	hogy	kerületi	önkormány-
zati	tulajdon	érintettsége	esetén	a	kerületi	önkormányzat	előzetesen	kifejezetten	hozzájárul	az	ötlet	megvalósításához,
b)	az	nem	érint állami	tulajdont	vagy	magántulajdont,
c)	kiválasztása	esetén	annak	megvalósítása	pénzügyi,	jogi	vagy	egyéb	akadályba	nem	ütközik,
d)	az	nem	nyilvánvalóan	megvalósíthatatlan	projektre	irányul,
e)	az	az	értékhatár	szerint	rendelkezésre	álló összegből	várhatóan	megvalósítható,	valamint
f)	 az	megfelel	a	társadalmi	egyeztetés	kereteit	meghatározó	döntésben	meghatározott	egyéb	szabályoknak.

(4)	A	(3)	bekezdésben	foglalt	feltételek	hiányában	a	munkacsoport	–	az	indok	megjelölésével	–	az	ötletet	szavazásra	
nem	bocsáthatóként	értékeli.

11. §

A	szavazásra	bocsáthatóként	értékelt ötletek	szövegét	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	a	szavazásra	bocsátás	cél-
jából	 az	 egységes	 megközelítés	 és	 a	 közérthető	 megfogalmazás	 szempontjaira	 tekintettel	 a	 szükséges	 mértékben	
átdolgozza.

12. §

(1)	A	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	–	a	munkacsoport	vagy	a	9.	§	(5)	bekezdés	b)	pontja	szerinti	javaslattétel	
esetén	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	értékelése	alapján	–	javaslatot	tesz	az	ötlet	szavazásra	bocsátá-
sára,	elutasítására,	az	ötlet	más	ötlettel	való	összevonására	vagy	módosítására.

(2)	Ötlet	más	ötlettel	történő	összevonására	–	lehetőség	szerint	az	ötletek	benyújtóival	való,	a	megvalósításért	felelős	
önálló	szervezeti	egység	részvételével	megszervezett	egyeztetést	követően	–	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	akkor	
tehet	javaslatot,	ha	az	érintett ötletek	azonos	tárgykört	érintenek és	egymással	szoros	tartalmi	egyezést	mutatnak.

(3)	Ötlet	módosítására	–	lehetőség	szerint	az	ötlet	benyújtójával,	valamint	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	
egységgel	való	egyeztetést	követően	–	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	akkor	tehet	javaslatot,	ha	a	módosítás	nem	
érinti	az	ötlet	lényegét,	és	a	módosítással	a	10.	§	(3)	bekezdése	szerinti	feltételeknek	való	megfelelés	biztosítható.

(4)	A	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	az	(1)	bekezdés	szerinti	javaslatát	–	Budapest	Főváros	Önkormányzata	köz-
politikai	célkitűzéseihez	való	illeszkedés	biztosításának	érdekében	–	egyeztetésre	megküldi	a	főpolgármester	kabinetfő-
nökének	és	a	főpolgármester-helyettesek	irodái	vezetőinek,	valamint	a	főjegyzőnek.

(5)	A	(4)	bekezdés	szerinti	egyeztetést	követően,	annak	eredménye	szerint	a	Koordinációs	Főosztály	a	főpolgármester	
döntésére	irányuló	előterjesztést	készít,	amelynek	az	előterjesztője	az	okosvárosért	és	részvételiségért	felelős	főpolgár-
mester-helyettes	és	az	általános	főpolgármester-helyettes.	A	szavazásra	bocsátandó	ötletekről	a	főpolgármester	a	Főpol-
gármesteri	Kabinetben	történt	megtárgyalást	követően	dönt.
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(6)	A	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	a	döntésről	–	elutasítás,	más	ötlettel	való	összevonás	és	módosítás	esetén	an-
nak	indokainak	rövid	megjelölésével	–	az	ötlet	benyújtóját	a	regisztráció	során	megadott	elektronikus	levelezési	címen	
értesíti.

7. Szavazás az ötletekről

13. §

(1)	A	12.	§	(5)	bekezdése	szerinti	ötletekről	a	szavazást	a	főpolgármester	által	meghatározott	időtartamban,	a	budapes-
ti	polgárok	körében	kell	megrendezni.

(2)	A	szavazás	céljára	akadálymentesített	elektronikus	felületet	kell	létrehozni,	amelyet	úgy	kell	kialakítani,	hogy
a)	azon	a	szavazatot	leadó	személy	(a	továbbiakban:	szavazó)	nyilatkozzon	arról,	hogy	megfelel	a	7.	§	(1)	bekezdésében	
meghatározott	feltételeknek,
b)	az	a	szavazat	leadását	a	szavazó	elektronikus	elérhetőségét	is	tartalmazó	online	regisztrációhoz	kösse,
c)	az	a	szavazat	beérkezéséről	a	szavazónak	automatikus	visszajelzést	adjon,	és
d)	az	a	szavazásra	megállapított	határidő	lejártát	követően	ne	tegye	lehetővé	szavazat	leadását.

(3)	A	(2)	bekezdés	szerinti	mód	mellett	–	a	(2)	bekezdés	a)	és	b),	valamint	d)	pontjában	foglalt	feltételek	megfelelő	al-
kalmazásával	–	a	személyes	szavazás	lehetőségét	is	biztosítani	kell.	Ennek	megszervezéséről	a	Társadalmi	Együttműkö-
dési	Osztály	gondoskodik.

8. A közösségi költségvetésre vonatkozó önkormányzati döntésre irányuló javaslat előkészítése

14. §

(1)	A	szavazást	követően,	annak	eredménye	alapján	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	az	ötleteket	az	egyes	kate-
góriákon	belül	rangsorrendbe	állítja.

(2)	Az	1.	§	c)	pontja	szerinti,	a	közösségi	költségvetésre	vonatkozó	önkormányzati	döntésre	irányuló	javaslat	előkészí-
tésének	megkezdése	előtt	a	Koordinációs	Főosztály	elkészíti	a	 főpolgármesternek	a	 támogatandó	ötletekre	vonatkozó	
állásfoglalása	tervezetét,	amely	tartalmazza
a)	kategóriánként	a	kategória	keretösszegeként	meghatározott	összegből	a	kategórián	belül	felállított	rangsorrendben	az	
egyes	ötletek	megvalósításának	becsült	költsége	figyelembevételével	várhatóan	megvalósítható	ötleteket,
b)	kategóriánként	a	rangsorrendben	soron	következő	további	két	ötletet,	valamint
c)	az	ötletek értékelése	során	alkalmazott	módszertant.

	(3)	A	főpolgármester	az	okosvárosért	és	részvételiségért	felelős	főpolgármester-helyettes	és	az	általános	főpolgármes-
ter-helyettes	közös	előterjesztésére	a	Főpolgármesteri	Kabinetben	történt	megtárgyalást	követően	állást	foglal	arról,	hogy	
az	ötletek	alapján	mely	projektek	megvalósítását	támogatja.

(4)	Ha	a	főpolgármester	által	az	egyes	kategóriákon	belül	 támogatott	projektek	megvalósítása	becsült	költségeinek	
összege	 nem	 meríti	 ki	 az	 adott	 kategória	 keretösszegeként	 meghatározott	 összeget,	 a	 különbözetként	 megmaradó	
összegeket össze	kell	vonni,	és	az	ebből	az	összegből	megvalósítandó	projektet	a	főpolgármester	azon	ötletek	közül	vá-
lasztja	ki,	amelyek	az	állásfoglalás-tervezetben	szerepelnek,	de	az	adott	kategórián	belül	kiválasztott	támogatott	projek-
tek	közé	nem	kerültek	be.

15. §

A	főpolgármester	14.	§	szerinti	állásfoglalását	követően	a	Koordinációs	Főosztály	az	önkormányzati	döntés	előkészí-
tésének	rendjéről	szóló	főpolgármesteri	utasítás	rendelkezéseinek	megfelelően	előkészíti	a	főpolgármester	által	támoga-
tott	 projektek	 megvalósítását	 biztosító	 költségvetési	 fedezet	 megteremtéséhez	 szükséges,	 az	 1.	 §	 c)	 pontja	 szerinti	
önkormányzati	döntésre	irányuló	javaslatot,	amely	tartalmazza
a)	a	főpolgármester	által	megvalósításra	javasolt	projekteket,	és	az	azokhoz	szükséges	költségvetési	fedezet	biztosítására	
vonatkozó	döntési	javaslatot,	valamint
b)	–	függelékként	–	a	közösségi	költségvetés	folyamatának	bemutatását.
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9. A közösségi költségvetés felhasználásának nyomon követése

16. §

(1)	A	15.	§	szerinti	önkormányzati	döntés	alapján	támogatott	projekt	megvalósítására	a	megvalósításért	felelős	önálló	
szervezeti	egység	a	döntés	meghozatalát	követő	húsz	munkanapon	belül	ütemtervet	készít,	és	negyedévenként,	a	tárgyne-
gyedévet	követő	ötödik	munkanapig	a	főjegyző	által	meghatározott	rendben,	előrehaladási	jelentésben	számol	be	a	meg-
valósítás	állásáról.	Az	ütemtervet	és	az	előrehaladási	jelentést	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztálynak	kell	megküldeni.

(2)	Az	ütemtervet	és	az	egyes	előrehaladási	jelentéseket	a	munkacsoport	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	általi	
megküldésüket	követő	tíz	munkanapon	belül	véleményezi,	és	–	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	tájé-
koztatása	mellett	–	véleményével	ellátva	megküldi	a	főjegyzőnek.	Véleményében	a	munkacsoport	javaslatot	tehet	a	fő-
jegyzőnek	az	ütemterv	módosításának,	az	előrehaladási	jelentés	kiegészítésének	vagy	soron	kívüli	előrehaladási	jelentés	
megtételének	elrendelésére.

(3)	A	megvalósítás	lezárásáról	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	megvalósulási	jelentésben	számol	be.	
A	megvalósulási	jelentést	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztálynak	kell	megküldeni.

(4)	A	megvalósulási	 jelentést	 a	munkacsoport	 a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	 általi	megküldését	követő	 tíz	
munkanapon	belül	véleményezi,	és	–	a	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	tájékoztatása	mellett	–	vélemé-
nyével	ellátva	megküldi	a	főjegyzőnek,	aki	dönt	annak	elfogadásáról.

(5)	Az	egyes	projektek	megvalósulásáról	a	Koordinációs	Főosztály	évente,	legkésőbb	tárgyév	október	1-jéig	tájékoz-
tatót	készít	a	Közgyűlésnek.

17. §

A	megvalósításért	felelős	önálló	szervezeti	egység	a	projekt	megvalósításának	tervezésébe	és	végrehajtásába	–	leg-
alább	egy,	a	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	részvételével	zajló	egyeztetés	lefolytatásával	–	az	ötletet	eredetileg	be-
nyújtó	polgárt	bevonja.

18. §

A	Társadalmi	Együttműködési	Osztály	a	közösségi	költségvetéssel	kapcsolatos	hírekről,	valamint	a	közösségi	költség-
vetés	felhasználása	keretében	megvalósított	projektek	megvalósulásáról	hírlevelet	készít,	amelyet	a	honlapon	elérhetővé	
tesz.

10. Záró rendelkezések

19. §

Ez	az	utasítás	a	kihirdetését	követő	napon	lép	hatályba.

20. §

(1)	A	munkacsoport	tevékenységében	a	2.	§	(1)	bekezdés	a)–g)	pontjában	meghatározott	önálló	szervezeti	egység	ré-
széről	ténylegesen	részt	vevő	munkatársat	az	önálló	szervezeti	egység	vezetője	az	utasítás	hatálybalépésétől	számított	há-
rom	munkanapon	belül	jelöli	ki,	és	a	kijelölt	munkatárs	személyéről	értesíti	a	munkacsoport	vezetőjét.

(2)	A	munkacsoport	munkatervét	és ügyrendjét	az	utasítás	hatálybalépésétől	számított	tíz	munkanapon	belül	kell	a	fő-
jegyzőnek	jóváhagyásra	előterjeszteni.
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21. §

Az	utasítás	hatálybalépése	előtt	lefolytatott	közösségi	költségvetési	folyamat	keretében	a	főpolgármester	által	támoga-
tott	projektek	fedezetét	a	15.	§	szerinti	eljárás	helyett	a	Budapest	Főváros	Önkormányzata	2023.	évi összevont	költségve-
téséről	szóló	önkormányzati	rendelet	előkészítése	során	figyelembe	kell	venni.

22. §

Hatályát	veszti	a	„Részvételi	költségvetési	projektek”	céljellegű	elkülönített	kiadási	előirányzat	felhasználására	vonat-
kozó	döntés	előkészítésének	és	végrehajtásának	különös	szabályairól	szóló	3/2021.	(II.	9.)	főpolgármesteri	utasítás.

	 Karácsony	Gergely	s.	k.
	 főpolgármester

s
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A „HOSTIS” NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA

V. rész
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HOSTIS Nevelesi-oktatasi Kozalapitvany 
1055 Budapest, Marko u. 18-20. 
Ad6szam: 19662666-2-41 

Kiegeszito melleklet 
2021. evi egyszeriisitett eves beszamolohoz 
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I. Bevezetes

A HOSTIS Nevelesi-oktatasi Kozalapitvany (tovabbiakban: Kozalapitvany), mint az allamhaztartas rendszeren kiviili egyeb szervezet, 2021. evben is a Xantus Janos Ket Tanitasi Nyelvii 
Gimnazium (tovabbiakban: Intezmeny) fenntart6i iranyitasaval, miikodtetesevel osszeftiggo feladatok maradektalan ellatasat, a koznevelesi Intezmeny miikodesi felteteleinek biztositasat tekintette legfontosabb feladatanak. A 2021-as gazdasagi ev is egy igen rtehez, sok szempontb61 kritikus ev volt, a folytat6d6 COVID 19-vilagjarvany miatt. Targyevi gazdalkodas egyik fontos eredmenye, hogy a Kozalapitvany penzilgyi helyzete valtozatlanul stabil es megfelelo mertekii penzilgyi tartalekkal rendelkezik. 2013. okt6ber 1.tol a nem allami fenntartasu koznevelesi intezmenyek direkt koltsegvetesi tamogatasa (MAK tamogatas) a letszamaranyos, atlagber alapu berkoltseg es kozterhei finanszirozasa keriilt bevezetesre. A Kozalapitvany es az Intezmeny vezetese - az oktatasi intezmeny miikodesi koltsegeinek finanszirozhat6saga erdekeben - evente kerelemmel fordul az Emberi Eroforrasok Miniszteriuma miniszterehez, hogy a miniszterium kosson koznevelesi szerzodest a fenntart6val, a fenntartott, kozszolgalati feladatot ellat6 koznevelesi intezmeny miikodesi felteteleinek biztositasara. A ,,Koznevelesi szerzodes" 2014. ev szeptemberetol minden tanevre megkotesre keriilt. A fajlagos tamogatas osszege: 100.000,- Ft/fo/tamogatasi idoszak, es ehhez jon meg az egyedi tamogatas, melynek osszege: 107 .000 ezer Ft/tamogatott idoszak, de a tamogatas egyilttesen jelenleg nem lehetett tobb 171.000 ezer Ft-nal, a targy evben megkotott tamogatasi idoszakra vonatkoz6an. Jelen idopontban 2022. augusztus 31.-ig van ervenyes szerzodes az EMMI-vel. A koznevelesi intezmeny Pedag6giai Programjaban meghatarozott celok fedezetere es beruhazasi, felujitasi munkak finanszirozasara a Kozalapitvany, mint Fenntart6 eves penzilgyi iltemterv szerint az alapitvanyi adomanyokb61 szarmaz6 bevetele jelentos reszet atadja az Intezmenynek. 
A Kozalapitvany sajat tulajdonaban levo R6mai-parti ingatlanok, reszekent a Hotel R6mai tanszalloda, - a fenntartott koznevelesi intezmeny egykori szekhelye - alapvetoen a szakkepzesi tevekenyseggyakor16 helyekent funkcionalt. A fenntartott Intezmenyben az elmult evek saran azonban a szakiskolaies a szakkepzo iskolai, valamint a felnottkepzesi tevekenyseg teljes egeszeben megsziint. Aszakkozepiskolai/szakgimnaziumi kepzes pedig a 2018/2019-es tanev vegen sziint meg, igy a jelenlegikepzesi, oktatasi profil mellett az ingatlan az alapfeladat ellatasahoz szilksegtelen. Az ingatlanokhasznositasara vonatkoz6 egyezteto targyalasok megkezdodtek a Fopolgarmesteri Hivatal illetekeseivel.Az ingatlan felujitasra, korszeriisitesre szorul, de az ehhez szilkseges, osszes sajat anyagi forras - afenntartott Intezmeny miikodesenek veszelyeztetese nelkiil - valtozatlanul nem all a Kozalapitvanyrendelkezesere.Az elozo Kurat6rium berbe adta a tanszallodat, ami ad6fizetesi kotelezettseget vont maga utan. Mivelez a fizetesi kotelezettseg nem kertilt teljesitesre eveken keresztiil, peresitve lett az ilgy. A targyalassorozat lezarult, a felhalmoz6dott osszeget ki kell fizetnie a Kozalapitvanynak.

II. A Kozalapitvany vagyonanak alakulasa

A Kozalapitvany a targyev gazdasagi esemenyeit a vonatkoz6 torvenyi eloirasoknak, valamint a sajat belso szabalyzatainak megfeleloen rogzitette a konyveiben, es azok fordul6napi egyenlegeit mutatja ki az egyszerusitett eves beszamol6 merlegeben. A szamviteli eljarasi rendnek megfeleloen az elszamolasi es tovabbadasi kotelezettseggel kapott tamogatasokat, melyeket a targyevben kifizetett, a bevetelei es a raforditasai kozott is kimutatja. A tovabbadasi hatarido minden esetben betartasra kertilt. 
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Eszkozok 

A Kozalapitvany merleg szerinti eszkozeinek erteke osszesen 192.927 ezer Ft. 
Ezen beli.il a befektetett eszkozok allomanya 95.227 ezer Ft, 4.167 ezer Ft-tal csokkent az elozo evhez 
kepest, ami a targyevi ertekcsokkenes osszege. 

A befektetett penzilgyi eszkozok erteke valtozatlan, 1.000 ezer Ft a tulajdonosi reszesedes (TISZK). 

A forg6eszkozok allomanya 76.071 ezer Ft, mely osszeg egyenlo a bankszamla ev vegi egyenlegevel. 
A penzeszkoz osszege 3.816 ezer Ft-tal (4,8 %-kal) csokkent elozo evhez kepest. 

Aktiv idobeli elhatarolas osszege 20.629 ezer Ft, ami az ingatlanad6 reszletfizetesi kotelezettseg 
maradvanyat takarja. 

Forrasok 

A Kozalapitvany sajat tokeje 1 71.814 ezer Ft, elozo evhez viszonyitva 5 ,3 % a csokkenes merteke. 
Az alaptevekenyseg targyevi eredmenye: - 9.677 ezer Ft veszteseg. Vallalkozasi tevekenyseget nem 
folytatott a Kozalapitvany 2021. evben sem. 

A kotelezettsegek osszege 20.758 ezer Ft, melybol a hosszu lejaratu kotelezettseg osszege: 11.390 eFt 
(2023-2024. evekben esedekes ingatlan es telekad6 reszletfizetes ), a rovidlejaratu kotelezettsegek 
osszege 9.368 ezer Ft, amelybol 9.240 ezer Ft a kovetkezo evben esedekes ingatlan es telekad6 
reszletfizetese, 128 eFt az egyeb rovid lejaratu kotelezettsegek osszege (berek utani ad6k). 

A passziv idobeli elhatarolas osszege 353 ezer Ft, mely a kovetkezo evet terhelo koltsegeket 
tartalmazza. 

III. A Kozalapitvany bevetelei, raforditasai es a gazdalkodas eredmenye

Bevetelek 

A Kozalapitvany osszes bevetele 2021. evben 732.825 ezer Ft volt, mely jelentos mertekben, 23.906 
ezer Ft-tal lett magasabb az elozo evi bevetelnel. 

1. Ertekesites nett6 arbevetele 1.149 ezer Ft volt. A nem mukodo Hotel R6mai tanszalloda epiileten
elhelyezett, tavkozlesi bazisallomas berleti dijab6l szarmazik a bevetel. Elozo evhez kepest
minimal is a valtozas 5, 1 %-os a novekedes, ami 56 ezer Ft-nak felel meg.

2. Az egyeb bevetelek osszege 731.667 ezer Ft volt, mely 23.849 ezer Ft-tal (3,4 %) tobb az elozo
evi bevetelnel. Ebbol az osszegbol a koznevelesi, fenntart6i feladatok ellatasahoz, a koznevelesi
intezmeny mukodtetesehez kapott targyevi osszes normativ es kiegeszito koltsegvetesi tamogatas
609.815 ezer Ft volt, 40.785 ezer Ft-tal tobb, mint elozo evben. Ebbol, az atlagber alapu, kozponti
koltsegvetesi normativ tamogatas (MAK) 436.766 ezer Ft volt, 51.603 ezer Ft-tal tobb, mint elozo
evben. Az EMMI-vet kotott koznevelesi szerzodessel, a fenntartott oktatasi intezmeny mukodesi
felteteleinek biztositasara a Kozalapitvany tovabbi 171.000 ezer Ft koltsegvetesi tamogatasban
reszesiilt, ami 12.667 ezerFt-tal lett kevesebb az elozo evi tamogatasnal. Az EMMI - a
bankkoltsegek csokkentese erdekeben - a Fenntart6 es a koznevelesi Intezmeny kozotti
engedmenyezesi megallapodas alapjan - a tamogatast valtozatlanul kozvetleniil az Intezmenynek
foly6sitja.
Az 1 %-os szemelyi jovedelemad6 felajanlasok osszege 1.847 ezer Ft, ami 662 ezer Ft-tal haladta
meg az elozo evben felajanlott osszeget. A kapott osszeg teljes mertekben fel lett hasznalva,
alapitvanyi celok szerinti feladatok megval6sitasara.
A Kozalapitvany 2021. evi, adomanyokb6l szarmaz6 bevetele 122.024 ezer Ft, 7.018 ezer Ft-tal
tobb, mint elozo evben.
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3. A penziigyi miiveletek bevetele minimalis, 9 ezer Ft volt.

Raforditasok 

A Kozalapitvany 2021. evi osszes raforditasa 7 42.502 ezer Ft, 25 .611 ezer Ft-tal magasabb az elozo evi 
raforditasnal. A raforditas osszegebol 723 .431 ezer Ft a kozhasznu tevekenyseg erdekeben mertilt fol. 
A Kozalapitvany osszes sajat miikodesi koltsegeire 12.277 ezer Ft mertilt fol. 

1. A sajat koltsegbol az anyagjellegii raforditasok osszege 8.035 ezer Ft. Tartalmazza a
karbantartasi, telefon-, posta-, jogi kepviseloi- es a konyvelesi koltsegeket, a bankkoltseget, a
biztositasi dijakat es a konyvvizsgalat koltseget.

2. A szemelyi jellegii raforditasok osszege 4.242 ezer Ft, amely a valasztott tisztsegviselok 2021.
evi tiszteletdijab6l, valamint a Kozalapitvany operativ feladatainak ellatasaert fizetett megbizasi
dijb61, es a berjarulekokb61 all. Ebbol az osszegbol a vezeto tisztsegviselok juttatasa 1.588 ezer Ft.

3. Az alaptevekenyseg osszes raforditasab6l 4.167 ezer Ft ertekcsokkenesi leiras, melynek penzilgyi
vonzata nines.

4. Az egyeb raforditasok teljes osszege 726.058 ezer Ft, mely osszegbol az Intezmenynek atutalt,
atadott tamogatas 706.921 ezer Ft. A havi reszletekben foly6sitott koltsegvetesi nonnativ tamogatas
436. 766 ezer Ft minden h6napban - jogszabalyban rogzitett hataridon beltil - tovabb utalasra kertilt
az Intezmenynek. Az EMMI kiegeszito tamogatasa, 1 71.000 ezer Ft engedmenyezessel, kozvetlentil
a fenntartott Intezmeny bankszamlajara kertilt foly6sitasra.
Ezen tulmenoen a Kozalapitvany, az Intezmeny reszere, sajat beveteleibol 97.840 ezer Ft-ot adott
at, a Kurat6rium altal j6vahagyott penzilgyi iltemterv alapjan. (A j6vahagyott 100.000 eFt-os
tamogatasb61 2. l 60 eFt-ot a Fenntart6 kozvetlentil fizetett ki az Intezmeny helyett.) Az alapitvanyi
celtamogatas 1.315 ezer Ft volt.
Tovabbi egyeb raforditaskent kerillt kimutatasra a befizetett ingatlanad6 19.072 ezer Ft (elozo
evekre torlesztes 9.240 ezer Ft, targy evi ad6 9.832 ezer Ft), illetve 65 ezer Ft vegrehajt6i dij.

A gazdalkodas eredmenye 

A Kozalapitvany ad6zas elotti, egyben targyevi eredmenye - 9.677 ezer Ft veszteseg. 
V allalkozasi tevekenyseget a Kozalapitvany nem folytatott targyevben. 

IV. Egyeb tajekoztato

Az Obuda-Bekasmegyeri Onkormanyzat Polgannesteri Hivatal Ad6 Ogyosztalya 2014. evtol 
kezdodoen minden evre kivetette a Hotel R6mai tanszalloda ingatlanegyilttesre az epitmeny- es 
telekad6t arra hivatkozva, hogy az ingatlan berbe van adva, ott oktatasi tevekenyseg nem folyik, ezert a 
Kozalapitvanyt ad6mentesseg nem illeti meg. Az evenkenti ad6kiveteseket a Fovarosi 
Kormanyhivatalnal minden esetben megfellebbeztilk. Eredmenyekent a III. kerilleti Onkormanyzat az 
ad6fizetesi kotelezettsegek, az ad6mentesseg elbiralasat, mindket ad6nemben a jogeros bir6sagi iteletig 
felftiggesztette. Ez a fizetes i felftiggesztes 2018. evben megszunt, a felhalmoz6dott ad6hatralekot a 
Kozalapitvanynak ki kell fizetni, melynek teljes osszege 47.580 ezer Ft. Kedvezmenykent a teljesitesere 
60 havi p6tlekos reszletfizetesi lehetoseget kapott a Kozalapitvany (2019-2024 a teljes futamido ). A 
havi reszletfizetes 2019. evben kezdodott meg, 2021. ev folyaman is 9 .240 ezer Ft kertilt befizetesre. A 
hatralevo fizetesi kotelezettseg 20.629 ezer Ft, melybol 9.240 ezer Ft a rovid lejaratu kotelezettseg, 
11.390 ezer Ft pedig a hosszu lejaratu kotelezettseg. A fizetesi kotelezettsegre a fedezet elktilonitetten 
rendelkezesre all. 

A Kozalapitvany 2021. evi gazdalkodasat es ezzel a fenntartott oktatasi Intezmeny mukodeset 
valtozatlanul kedvezoen befolyasolta a koznevelesi szerzodes altal biztositott, kizar61ag mukodesi 
koltsegekre felhasznalhat6, kiegeszito allami tamogatas. 
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E szerzodes lehetoseget teremt arra, hogy a fenntart6 sajat beveteleinek egy reszet, a ket tanitasi nyelvii 
kepzes egyre novekvo tobbletkoltsegeire es az intezmeny altal meghatarozott, felhalmozasi jellegu 
munkakra, beruhazasokra forditsa. 

A HOSTIS Kozalapitvany az eroforras ellatottsag es a tarsadalmi tamogatottsag mutat6i alapjan 2021. 
evben is megfelelt a kozhasznu minosites felteteleinek. 

Valtozatlanul alapveto kovetelmeny, hogy a Kozalapitvany sajat beveteleivel takarekos, elorelat6 es 
6vatos penzligyi gazdalkodast folytasson. 

A Kozalapitvany veszelyes hulladekot nem termel. 

A Kozalapitvany 2021. evi merleget es eredmeny-kimut�tasat, valamint a kozhasznusagi mellekletet a 
csatolt PK-742 nyomtatvany tartalmazza. 

A Kozalapitvanynak tizleti jelentesi kotelezettsege nines. 

Budapest, 2022. aprilis 30. 

Melleklet: A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett eves beszamol6ja es 
kozhasznusagi melleklet (PK-742) 
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Attalanos kiegeszites 

A HOSTIS ldegenforgalmi es Nemzetkozi Gazdasagi Szakkepzesi Alapitvany 1990. november 12-
en jott letre, 1997. marcius 25-en az alapitvany neve megvaltozott: 
HOSTIS Idegenforgalmi es Nemzetkozi Gazdasagi Szakkepzesi Kozalapitvany 
Cime: 1039 Budapest, Szent Janos u. 16. 
A Fovarosi Bir6sag az 1997. evi CLVI. torveny 22 § (3) bekezdese alapjan 1998. januar 1-jetol 
kiemelkedoen kozhasznu szervezette minositette. 

A Kozalapitvany neve es szekhelye 2019. evben megvaltozott: 
HOSTIS Nevelesi-oktatasi Kozalapitvany (Alapit6 okirat mod. idopontja 2019.05.30.) 
Cime: 1055 Budapest, Marko u. 18-20. 
Az alapit6 okirat utols6 m6dositasanak datuma: 2021.03.25. A m6dositas a kurat6riumi tagok valtozasa 
m iatt tortent. 

A Kozalapitvany jegyzett tokeje: 133.828.034 Ft, azaz Egyszaz-harmincharommilli6-
nyolcszazhuszonnyolcezer-harmincnegy forint. 

Tevekenysegi kore: Kozepiskolai oktatas. 

Nyilvantartasba veteli vegzes szama, hatalya: 8. PK. 64135/2 1990. november 12. 
Kozhasznu vegzes szama, hatalya: 12.PK.64/135/14 1998. szeptember 11. 

Ad6szam: 19662666-2-41 

A kozalapitvany kepviseletere jogosult: Dr. Jeszenszkyne Dr. Gallai Gabriella 

A 2011. evi CLXXV. torveny, mely reszletesen szabalyozza a kozhasznu jogallas megszerzesenek es 
megtartasanak felteteleit, megszilntette a kiemelkedoen kozhasznu minositest. Ennek megfeleloen a 
715. torvenyszeki nyilvantartasi szam alatt bejegyzett HOS TIS Kozalapitvany kozhasznu jogallasa
2012. januar 01-vel m6dosult: Kozhasznusagi fokozat: kozhasznu.

Gazdalkod6 tevekenyseg - gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseg 

Amennyiben a gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegbol szarmaz6 bevetel meghaladja az eves osszes 
bevetel 60%-at, ugy a civil szervezet elsodlegesen gazdasagi-vallalkozasi szervezetnek minosill. 

Szamviteli politika 

Celja, hogy a szamviteli torveny szerinti eves beszamol6 keszitesenek es konyvvezetesi 
kotelezettsegenek sajatossagait figyelembe veve a 479/2016.(XIl.28.) kormanyrendelet alapjan a val6s 
vagyoni, penzilgyi es jovedelmi helyzetrol adott informaci6kkal tajekoztassa es segitse a kozalapitvany 
vezeteset, a dontesek meghozatalaban. 

Az egyszeriisitett eves beszamol6t es kozhasznusagi mellekletet Banyai Peterne konyvelo altal 
elkeszitett 2021. evi konyvelesi adatok alapjan Molnarne Czinege Johanna allitotta ossze, akit a 
Magyar Konyvvizsgal6i Kamara 006899 szamon nyilvantartasba vett. 

A Kozalapitvany konyvvizsgalatra kotelezett, valasztott konyvvizsgal6: 
Nemeth Zsolt bejegyzett konyvvizsgal6 
Lakcime: 1145 Budapest, Ujvilag u. 39/A 
Kamarai nyilvantartasi szam: 003 800 
Ad6szama: 42393146-3-42 

A Kozalapitvany 2021. december 31-vel vegzodo ilzleti evre vonatkoz6 konyvvizsgalatanak eves dija 
700 ezer Ft (azaz hetszaz ezer Forint), mely osszeg nem tartalmazza az afat. 
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A TÁMASZ KÖZALAPÍTVÁNY 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA
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A kettos konyvvitelt vezeto egyeb szervezet egyszeriisitett 
eves beszamoloja es kozhasznusagi melleklet 

Szervezet I Jogi szemely szervezeti egyseg neve: 

lnmasz Kiizalaprtvany 

CSATOL T MELLEKLETEK 

2021. ev 

(Melleklet tipusonkent csak 1 dokumentum csatolhat6) 

1. Megjelenitesre kerOlo mellekletek

PK-742-01 Konyvvizsgaloi jelentes 

PK-742-02 Szoveges beszamolo 

PK-742-03 Kiegeszito melleklet 

2. Megjelenitesre nem kerOlo mellekletek

PK-742-04 Meghatalmazas 
jogosultsag igazolasa, amennxib�ri nem a szervezet sajat Cegkapujan 
va9y nem a bejegyzett kepviselo Ugyfelkapujan keresztiil keriil 
eloterjesztesre a beszamol6 

Melleklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

Melleklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

Melleklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

Melleklet csatolva: 

Eredetivel rendelkezik: 

PK-742 

[X] 
[X] 
□ □ 
[X] 
[X] 

□ □ 

Ny.v. :1.2 A nyomtatvany papfr alapon nem kOldheto be! Nyomtatva: 2022 .07.18 18.49.09 
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1. A.ltalanos informaciok a beszamolohoz

1.1. A Tamasz Kozalapitvany bemutatasa 

A Tamasz Kozalapitvanyt 1991-ben a Budapest Fovaros Onkormanyzata alapitotta. 
Szekhelye: 1052 Budapest Varoshaz u. 9-1 I. 

A Kozalapitvany celja: 
Azok a 18-30 ev kozotti fiatalok palyazhatnak, akik gyermekotthonokban vagy neveloszi.iloknel elnek, 
illetve a gyermekvedelmi szakellatas rendszerbol mar kikeri.iltek. 

A Kozalapitvany a fiatalok ut6gondozasaban torteno kozremiikodese soran, a fiatalok onall6 
eletkezdeset, beilleszkedeset kivanja elosegiteni, a kovetkezokkel: 

a tovabbtanulas es atkepzes segitese, 

folyamatos tamogatas sulyos eletkezdesi nehezsegek megoldasara, 

ideiglenes szallashelyek fenntartasanak tamogatasa. 

1.2. Az iizleti evi gazdalkodas koriilmenyei 
Jelen beszamol6 a 2021. januar 0 1. - 2021. december 31. kozotti gazdalkodasi idoszakot oleli fel, a 
merleg fordul6napja 2021. december 31. 
Merlegkeszites idopontja: 2022. majus 24. 

1.3. A beszamolo kozremiikodoi 
A beszamol6 elkeszitesevel, a szamviteli feladatok iranyitasaval megbizott szemely merlegkepes 
konyveloi kepesitessel bir, a nyilvantartasba vetelt vegzo szervezet altal vezetett konyvviteli 
szolgaltatast vegzok nyilvantartasaban szerepel, a tevekenyseg ellatasara jogosit6 engedellyel 
(igazolvannyal) rendelkezik. A beszamol6 elkesziteseert felelos szemely neve, cime, regisztraci6s 
szama: 

Nev: Atolne Kovacs Agnes 
Regisztraci6s szam: 182033 

Kurator Kft. 
1132 Budapest Vaci ut 4. 
Ad6szam: 10235856-2-41 

1.4. A beszamolo alairoja 

!Hl,U ·1�! d ,,{ 
. f i -� .u v: 1 ,d/:;_V t qH ·.?tJ! 
P-'- � C,fo�c'.1(1X; .n1..h.-<'lbf> 
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A Tamasz Kozalapitvany szamviteli beszamol6jat (a merleget, az eredmeny-kimutatast es a kiegeszito mellekletet) a hely es a keltezes felti.intetesevel a Tamasz Kozalapitvany kepviseletere jogosult kepviselo, Buda Eva irja ala. 
A 479/2016.(XII.28.) Korm.r.29.§. ertelmeben a targyevi beszamol6 szabalyszeriiseget, megbizhat6sagat es val6disagat konyvvizsgal6 ellenorizte. A beszamol6t hitelesito konyvvizsgal6 megbizasanak jellemzoi, neve, kamarai tagsagi szama: 
konyvvizsgal6 neve: Buti Emese MKVK nyilvantartasi szam: 006642 

2. A szamviteli politika alkalmazasa

2.1. A konyvvezetes modja 
A Kozalapitvany konyveit magyar nyelven, a kettos konyvvitel elvei es szabalyai szerint vezeti. A szamviteli informaci6s rendszer kialakitasa es miikodtetese, a beszamol6 osszeallitasa megbizott kiilso szolgaltat6 feladata. 
2.2. A konyvvezetes es a beszamolo penzneme 
A konyvek vezetese magyar forintban tortenik, a beszamol6ban az adatok eltero jeloles hianyaban ezer forintban kerUlnek feltilntetesre. A nem forintra sz616 eszkozok, forrasok ertekeleset az MNB altal kozolt devizaarfolyamon hajtja vegre. 
2.3. Alkalmazott szamviteli szabalyok 
Jelen beszamol6 a hatalyos magyar szamviteli eloirasok es a Kozalapitvany altal kialakitott szamviteli politika szerint kerillt osszeallitasra, a torveny eloirasait61 val6 elteresre okot ado korillmeny nem merillt fel. A Kozalapitvany szamviteli politikajat az ilzleti tevekenyseg figyelembevetelevel a szamviteli torvenyben eloirt alapelvek es ertekelesi m6dok, az amortizaci6s elszamolasra es ertekvesztesre vonatkoz6 szabalyok es celtartalek kepzesi eloirasok alapjan alakitotta ki. A Kozalapitvany a szamviteli politikajaban, a merlegben szereplo tetelek ertekelesi szabalyait a kovetkezok szerint rogzitette. A befektetett eszkozoket es forg6eszkozoket - a szamvitelrol sz616 2000. evi C. torveny (tovabbiakban Sztv.) foglaltak figyelembevetelevel - a bekerillesi erteken ertekeli, csokkentve azt a tv-ben megadott alkalmazott leirasokkal. A 200.000.-Ft egyedi beszerzesi erteket meg nem halad6 targyi eszkozoket, ilzembe helyezeskor azonnal egy osszegben ertekcsokkeneskent szamolja el. A koveteleseket ertekvesztessel csokkentett, illetve az ertekvesztes visszairt osszegevel novelt konyvszerinti erteken ertekeli. 
2.4. A szamviteli politika targyevi valtozasa 
A targyevben az Kozalapitvany szamviteli politikajaban olyan valtozas nem tortent, amely a val6s es megbizhat6 kep megiteleset erdemben befolyasolta volna. 
2.5. iJ zleti jelentes 
A Kozalapitvany ilzleti jelentes keszitesere nem kotelezett. 
2.6. Jelentos es nem jelentos osszegii hibak ertelmezese 
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Jelentos osszegunek minosill az iizleti evben feltart, egy iizleti evre vonatkoz6 hibak hatasa, ha a sajat toke valtozasai abszolut ertekenek egyilttes osszege a vizsgalt ilzleti evre keszitett beszamolo eredeti merlegfoosszegenek 2%-at, de legalabb az 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelo devizaosszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltart hibak hatasa a targyevi beszamol6ban nem a targyevi adatok kozott, hanem elkillonitetten, elozo evek modositasakent kerili bemutatasra. 

Nem jelentos osszegu A szamviteli elszamolas szempontjab61 nem jelentos osszegu a hiba, ha a hiba feltarasanak eveben, a killonbozo ellenorzesek soran, egy adott evet erintoen, evenkent killon-killon feltart hibak es hibahatasok - eredmenyt, sajat toket novelo-csokkento- ertekenek egyilttes ( elojeltol ftiggetlen) osszege nem haladja meg az I milli6 forintot. 
2. 7. Leltarozasi szabalyok
Az eszkozok es forrasok leltarozasa az eszkozok es forrasok leltarkeszitesi szabalyzata szerint, az altalanos szabalyoknak megfeleloen tortenik, a leltarozas szabalyai az elozo ilzleti evhez kepest nem valtoztak. 
2.8. Penzkezelesi szabalyok 
A penzkezeles a szamviteli politika reszekent kialakitott penzkezelesi szabalyzatban eloirt szabalyok szerint tortenik, a penzkezeles szabalyai az elozo ilzleti evhez kepest nem valtoztak. 
2.9. Sajatos tevekenyseggel kapcsolatos tovabbi informaciok 
A Kozalapitvany tevekenysege alapjan mas jogszabaly altal tovabbi, a sajatos tevekenyseggel kapcsolatos informaci6k kozlesere kotelezett. A Kozalapitvany sajatos tevekenyseget az alabbi jogszabalyok szabalyozzak: 
- a szamvitelrol sz616 2000. evi C. torveny,
- a 2011. evi CLXXV. torveny az egyesillesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol, valamint a civilszervezetek miikodeserol es tamogatasarol. A torveny ertelmeben a Kozalapitvany kozhasznusagimellekletet keszitesere kotelezett.
- a 350/2011. (XIl.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdalkodasa, az adomanygyiijtes es akozhasznusag egyes kerdeseirol,
- a 479/2016. (XIl.28.) Korm. rendelet a szamviteli torveny szerinti egyes egyeb szervezetek beszamolokeszitesi es konyvvezetesi kotelezettsegenek sajatossagairol.
3. Merleghez kapcso16d6 kiegeszitesek

3.1. A merleg tagolasa 
(J j tetelek a merlegben 
A targyevi beszamoloban az eloirt seman tul uj merlegtetelek nem szerepelnek. 
Tetelek tovabb tagolasa a merlegben 
A merleg tetelei tovabb tagolasanak lehetosegevel a Kozalapitvany a targyidoszakban nem elt. 

3.2. Merlegen kiviili tetelek 
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Egyeb lenyeges merlegen· kiviili tetelek 
A Kozalapitvany penztigyi helyzetenek megitelesehez sztikseges, lenyeges kockazatot vagy elonyt jelento - merlegen kivtili vagy a merlegben nem szereplo tovabbi, a szamviteli torveny altal ktilon bemutatni nem rendelt, de bemutatast kivan6 - tetelek es megallapodasok nincsenek. 
3.3. Bef ektetett eszkozok 

A Kozalapitvany fordul6napon befektetett eszkozokkel nem rendelkezett. 

3.4. Forgoeszkozok 

3.4.1. Keszletek 

A Kozalapitvany a fordul6napon keszlettel nem rendelkezett, 
3.4.2. Kovetelesek 
A fordul6napon a Kozalapitvany kovetelessel nem rendelkezett. 
3.4.3. Ertekpapirok 
A Kozalapitvany a fordul6napon konyv szerinti erteken 19 .312 E Ft osszegii ertekpapirral rendelkezett. 

3.4.4. Penzeszkozok 

A Kozalapitvariy a penzeszkozeit konyv szerinti erteken tartja nyilvan forint osszegben. A merlegben a penzeszkozok egyenlege 2021. december 31-en. 

Hazipenztar 50 E Ft Elszamolasi betetszamla l.403E FtOsszesen: l.453E Ft

3.5. Aktiv idobeli elhatarolasok 
Az Kozalapitvany a fordul6napon 4 e Ft aktiv idobeli elhatarolassal rendelkezett, mely 2022._evi koltseget mutat. 
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3.6. Sajat toke 

3.6.1. Indulo vagyon 
. Az indul6 vagyon merlegerteke 500 E Ft 

3.6.2. Tokevaltozas 
A tokevaltozas fordul6napi erteke 22.795 E Ft. 

3.6.3. Targyevi eredmeny alaptevekenysegbol 
A Kozalapitvany targyevi alaptevekenysegenek eredmenye - 2.806 E Ft veszteseg. 
A Kozalapitvany 2021.evben vallalkozasi tevekenyseget nem vegzett. 

3. 7. Kotelezettsegek
3.7.1. Rovid Iejaratu kotelezettsegek
A kotelezettsegek ertekelese a merlegben konyv szerinti erteken tortenik. A kotelezettsegek 
kozott 126 E Ft szallit6kkal szembeni, es 3 E Ft Erste ertekpapir szamla kotelezettseg szerepel. 

3.8. Passziv idobeli elhatarolasok 
A merlegkeszites idopontjaban a Kozalapitvanynak kovetkezo idoszakra elszamoland6 
bevetele, passziv idobeli elhatarolast igenylo koltsege 151 E Ft, halasztott bevetele nem volt. 

4. Eredmeny-kimutatashoz kapcsolodo kiegeszitesek

4.1. Az eredmeny-kimutatas tagolasa 
Uj tetelek az eredmeny-kimutatasban 
A targyevi beszamol6ban az eloirt seman tul uj eredmenykimutatas-tetelek nem szerepelnek. 

Tovabb tagolt tetelek az eredmeny-kimutatasban 
Az eredmeny-kimutatas tetelei tovabb tagolasanak lehetosegevel a Kozalapitvany a targyidoszakban 
nem elt. 

4.2. Bevetelek 
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Bevetelek alakulasa 

A Kozalapitvany beveteleinek megoszlasat, es azok alakulasat mutatja be az alabbi tablazat: 

f 
Bevetelek alakulasa es megoszlasa 

. - . 

f Bevetel-kategoria Elozo idoszak Targyidoszak 
EFt EFt 

Arbevetel 
Aktivalt sajat teljesitmenyertek 
Egyeb bevetelek 300 143 

- Tamogatasok, adomanyok 300 143 
Penzilgyi miiveletek bevetelei 68 283 

I Bev�telek ii_ssz_�sen 368 426 

A Kozalapitvany ebben az evben maganszemelytol kapott 80 E Ft adomanyt. 

4.3. Raforditasok 
Raforditasok alakulasa 

% 

47,66 
47,66 

416,17 
115,76 

A Kozalapitvany raforditasainak megoszlasat, es azok alakulasat mutatja be az alabbi tablazat: 

Raforditasok alakulasa es megoszlasa 

Raforditas-kategoria Elozo idoszak Targyidoszak 
EFt EFt % 

Anyagjellegii raforditasok 974 821 84,29 
Szemelyi jellegii raforditasok 600 600 100 
Ertekcsokkenesi leiras 0 0 
Egyeb raforditasok 1876 1811 96,53 
Penzilgyi miiveletek raforditasai 
Raforditasok iisszesen 3450 3232 93,68 

4.4Adofizetesi kotelezettseg 

Tarsasagi ado megallapitasa 
A Kozalapitvany targyevben nem vegzett va11alkozasi tevekenyseget, tarsasagi ado fizetesi kotelezettsege nem keletkezett. 
4.5. Eredmeny 
Az adozott eredmeny felhasznalasa 
A Kozalapitvany eredmenye 2021. evben -2.806 E Ft veszteseg, melyet tokevaltozas terhere szamol el. 
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5. Tajekoztato adatok
5.1. Ber- es letszamadatok 
A Kozalapitvany munkavallal6t nem foglalkoztatott. 
6. Beszamolo a Tamasz Kozalapitvany 2021. evi tevekenysegerol

Alapitvanyunk szamara tovabbra is a legfontosabb, hogy segitsUk az allami gondoskodasban felnovo fiatal felnotteket a tovabbtanulasban. A diploma megszerzesehez osztondij formajaban adunk tamogatast, melynek osszege tanulmanyi eredmenyhez kotott. Palyazni folyamatosan lehet alapitvanyunk honlapjan. Kapcsolatot tartunk es apolunk olyan szakellatasban nagykoruva valt fiatalokkal, akik mar reszesUltek tamogatasban, vagy hallottak az alapitvany tevekenysegerol. A beszelgetesek, talalkozasok s9ran is feny derUI arra, hogy a fiatalok gondjai tobbsegeben penzUgyi jellegiiek, de eletvezetesi tanacsokkal is segitjUk oket. A kialakult jarvanyUgyi helyzet nagyban nehezitette a szemelyes kapcsolatok apolasat, tanulmanyi osztondij tamogatasban reszestilt 7 fo szemelyes kapcsolattartas, eletvezetesi tanacsok 49 fo 
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A PRO CULTURA URBIS KÖZALAPÍTVÁNY 2021. ÉVI BESZÁMOLÓJA
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1. Attalanos informaciok a beszamolohoz

1.1. A Pro Cultura Urbis Kozalapitvany bemutatasa 

A Kozalapitvany 1991-ben alakult. 

A Kozalapitvany celja a kulturalis ertekek vedelme es uj ertekek letrejottenek elosegitese. ,, A 
Pro Cultura Urbis" dij evenkenti, iinnepelyes esemenysorhoz es targyi szimb6lumokhoz 
kapcsol6d6 odaitelese, egyedi tamogatas, osztondij adomanyozasa altal. 

1.2. Az iizleti ev gazdalkodasanak koriilmenyei 

Jelen beszamol6 a 2021. januar 01.- 2021. december 31. kozotti gazdalkodasi idoszakot oleli 
fel, a merleg fordul6napja 2021. december 31. 

Merlegkeszites idopontja: 2022.junius 23. 

1.3. A beszamolo kozrem iikodoi 

A beszamol6 elkeszitesevel, a szamviteli feladatok iranyitasaval megbizott szemely 
merlegkepes konyveloi kepesitessel bir, a nyilvantartasba vetelt vegzo szervezet altal vezetett 
konyvviteli szolgaltatast vegzok nyilvantartasaban szerepel, a tevekenyseg ellatasara jogosit6 
engedellyel (igazolvannyal) rendelkezik. A beszamol6 elkesziteseert felelos szemely neve, 
regisztraci6s szama: 

Gellen Gyulane merlegkepes konyvelo 
Regisztraci6s szam: MK 201639 

1.4. A beszamolo alairoja 

A szamviteli beszamol6t (a merleget, az eredmeny-kimutatast es a kiegeszito mellekletet) a 
hely es a keltezes feltiintetesevel a Kozalapitvany kepviseletere jogosult Libor Anita irja ala. 

A Pro Cultura Kozalapitvany konyvvizsgalatra kotelezett. 
Konyvvizsgal6 neve: Buti Emese 
MKVK nyilvantartasi szam: 006642 

2. A szamviteli politika alkalmazasa

2.1. A konyvvezetes modja 

A Kozalapitvany konyveit magyar nyelven, a kettos konyvvitel elvei es szabalyai szerint vezeti. 
A szamviteli informaci6s rendszer kialakitasa es miikodtetese, a beszamol6 osszeallitasa 
megbizott kiilso szolgaltat6 feladata. 

2.2. A konyvvezetes es a beszamolo penzneme 

A konyvek vezetese magyar forintban tortenik, a beszamol6ban az adatok eltero jeloles 
hianyaban ezer forintban keriilnek feltiintetesre. A nem forintra sz616 eszkozok, forrasok 
ertekeleset az MNB a.Ital kozolt devizaarfolyamon hajtja vegre. 



912	 FŐVÁROSI	KÖZLÖNY	 2022.	október	19.

2.3. Alkalmazott szamviteli szabalyok 

2021 evi beszamol6 a hatalyos magyar szamviteli eloirasok es a Kozalapitvany altal kialakitott szamviteli politikaja szerint keriilt osszeallitasra, a torveny eloirasait61 val6 elteresre okot ado koriilmeny nem merillt fel. A Kozalapitvany szamviteli politikajat az iizleti tevekenyseg figyelembevetelevel a szamviteli torvenyben eloirt alapelvek es ertekelesi m6dok, az amortizaci6s elszamolasra es ertekvesztesre vonatkoz6 szabalyok es celtartalek kepzesi eloirasok alapjan alakitotta ki. 
A Kozalapitvany a szamviteli politikajaban, a merlegben szereplo tetelek ertekelesi szabalyait a kovetkezok szerint rogzitette. 
A befektetett eszkozoket es forg6eszkozoket - a szamvitelrol sz616 2000. evi C. torveny (tovabbiakban Sztv.) foglaltak figyelembevetelevel- a bekerillesi erteken ertekeli, csokkentve azt a torvenyben megadott alkalmazott leirasokkal. A kis erteket meg nem halad6 targyi eszkozoket, ilzembe helyezeskor azonnal egy osszegben ertekcsokkeneskent szamolja el. 
A koveteleseket ertekvesztessel csokkentett, illetve az ertekvesztes visszairt osszegevel novelt konyvszerinti erteken ertekeli. 

2.4. A szamviteli politika targyevi valtozasa 
A targyevben a Kozalapitvany szamviteli politikajaban olyan valtozas nem tortent, amely a val6s es megbizhat6 kep megiteleset erdemben befolyasolta volna. 

2.5. Uzleti jelentes 

A Kozalapitvany iizleti jelentes keszitesere nem kotelezett. 
2.6. Jelentos es nem jelentos osszegii hibak ertelmezese 

Jelent/Js osszegiinek minosiil az iizleti evben feltart, egy iizleti evre vonatkoz6 hibak hatasa, ha a sajat toke valtozasai abszolut ertekenek egyilttes osszege a vizsgalt iizleti evre keszitett beszamol6 eredeti merlegfoosszegenek 2%-at, de legalabb az 1 milli6 forintot, vagy ennek megfelelo devizaosszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltart hibak hatasa a targyevi beszamol6ban nem a targyevi adatok kozott, hanem elkiilonitetten, elozo evek m6dositasakent keriil bemutatasra. 
Nem jelent/Js osszegii A szamviteli elszamolas szempontjab61 nem jelentos osszegii a hiba, ha a hiba feltarasanak eveben, a kiilonbozo ellenorzesek soran, egy adott evet erintoen, evenkent kiilon-kiilon feltart hibak es hibahatasok - eredmenyt, sajat toket novelo-csokkento- ertekenek egyilttes ( elojeltol ftiggetlen) osszege nem haladja meg az 1 milli6 forintot. 

2. 7. Leltarozasi szabalyok

Az eszkozok es forrasok leltarozasa az eszkozok es forrasok leltarkeszitesi szabalyzata szerint, az altalanos szabalyoknak megfeleloen tortenik, a leltarozas szabalyai az elozo iizleti evhez kepest nem valtoztak. 
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2.8. Penzkezelesi szabalyok 

A penzkezeles a szamviteli politika reszekent kialakftott penzkezelesi szabalyzatban elofrt szabalyok szerint tortenik, a penzkezeles szabalyai az elozo Uzleti evhez kepest nem valtoztak. 
2.9. Sajatos tevekenyseggel kapcsolatos tovabbi informaciok 

A Kozalapftvany tevekenysege alapjan mas jogszabaly altal tovabbi, a sajatos tevekenyseggel kapcsolatos informaci6k kozlesere kotelezett. A Kozalapftvany sajatos tevekenyseget az alabbi jogszabalyok szabalyozzak: - a szamvitelrol sz616 2000. evi C. torveny,- a 2011. evi CLXXV. torveny az egyesiilesi jogr6l, a kozhasznu jogallasr6l, valamint a civilszervezetek miikodeserol es tamogatasar61. A torveny ertelmeben a Kozalapftvanykozhasznusagi melleklet keszf tesere kotelezett.- a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdalkodasa, az adomanygyiijtes esa kozhasznusag egyes kerdeseirol,- a 479/2016. (XII.28.) Korm. rendelet a szamviteli torveny szerinti egyes egyeb szervezetekbeszamol6 keszftesi es konyvvezetesi kotelezettsegenek sajatossagair61.
3. Merleghez kapcsolodo kiegeszitesek

3.1. A merleg tagolasa 

Uj tetelek a merlegben 

A targyevi beszamol6ban az eloirt seman tul uj merlegtetelek nem szerepelnek. 
Tetelek tovabb tagolasa a merlegben 

A merleg tetelei tovabb tagolasanak lehetosegevel a Kozalapftvany a targyidoszakban nem elt. 
3.2. Merlegen kiviili tetelek 

Egyeb lenyeges merlegen kivuli tetelek 

A Kozalapftvany penziigyi helyzetenek megftelesehez sziikseges, lenyeges kockazatot vagy elonyt jelento - merlegen kfviili vagy a merlegben nem szereplo tovabbi, a szamviteli torveny altal kiilon bemutatni nem rendelt, de bemutatast kfvan6 - tetelek es megallapodasok nincsenek. 
3.3. Befektetett eszkozok 

A Kozalapftvany a fordul6napon befektetett eszkozzel nem rendelkezett. 
3.4. Forgoeszkozok 

3.4.1. Keszletek 

A Kozalapf tvany a fordul6napon keszlettel nem rendelkezett. 
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3.4.2. Kovetelesek 

A Kozalapitvany a fordul6napon kovetelessel nem rendelkezett. 
3.4.3. Ertekpapirok 

A Kozalapitvany a fordul6napon ertekpapirral nem rendelkezett. 
3.4.4. Penzeszkozok 

A Kozalapitvany a penzeszkozeit konyv szerinti erteken tartja nyilvan forint osszegben. A merlegben az elszamolasi betetszamla egyenlege 3 080 e Ft. 
3.4.5. Aktiv idobeli elhatarolasok 

A Kozalapitvany a fordul6napon aktiv idobeli elhatarolassal nem rendelkezett. 
4. Sajat toke: Indulo vagyon

Az indul6 vagyon merlegerteke 10 e Ft. 
4.1.1. Tokevaltozas 

A tokevaltozas fordul6napi erteke 985 e Ft. 
4.1.2. Targyevi eredmeny alaptevekenysegbol 

A Kozalapitvany targyevi alaptevekenysegenek eredmenye 191 e Ft. A Kozalapitvany 2021-ben vallalkozasi tevekenyseget nem vegzett. 
4.2. Kotelezettsegek 

A kotelezettsegek ertekelese a merlegben konyv szerinti erteken tortenik. A Kozalapitvany a fordul6napon 200 e Ft kotelezettseggel rendelkezett. 
4.3. Passziv idobeli elhatarolasok 

A merlegkeszites idopontjaban a Kozalapitvanynak 1 694 e Ft passziv idobeli elhatarolasa volt. 
5. Eredmeny-kimutatashoz kapcsolodo kiegeszitesek

5.1. Az eredmeny-kimutatas tagolasa 

Uj tetelek az eredmeny-kimutatasban 

A targyevi beszamol6ban az eloirt seman tul uj eredmenykimutatas-tetelek nem szerepelnek. 
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Tovabb tagolt tetelek az eredmeny-kimutatasban 

Az eredmeny-kimutatas tetelei tovabb tagolasanak lehetosegevel a Kozalapitvany a 
targyidoszakban nem elt. 

5.2. Bevetelek 

A Pro Cultura Urbis Kozalapitvanynak 2021-ben 914 e Ft bevetele volt. 

Bevetelek alakulasa es megoszlasa 

Bevetel kateg6ria Elozo idoszak Targyidoszak Megoszlas 
e Ft e Ft % 

Arbevetel 0 0 0% 
Aktivalt s�jat teljesitmenyertek 0 0 0% 
Ee:veb bevetelek 710 914 129% 
- Tamogatasok, adomanyok 0 0% 

Penzile:vi miiveletek bevetelei 0% 
Bevetelek osszesen 710 914 129% 

5.3. Raforditasok 

A Kozalapitvany raforditasainak megoszlasa: 

Raforditasok alakulasa es megoszlasa 

Raforditas kateg6ria Elozo idoszak Targyidoszak Megoszlas 
e Ft e Ft % 

Anyagiellegii raforditasok 710 723 102% 
Szemelyi jellegii raf orditasok 0 0 0% 
Ertekcsokkenesi leiras 0 0 0% 
Egyeb raforditasok 0 0 0% 
Penziigyi miiveletek raforditasai 0 0 0% 
Raforditas osszesen 710 723 102% 

5.4. Adoflzetesi kotelezettseg 

A Kozalapitvany targyevben nem vegzett vallalkozasi tevekenyseget, tarsasagi ado fizetesi 
kotelezettsege nem keletkezett. 

5.5. Eredmeny 

Az adozott eredmeny felhaszna/asa 

A Kozalapitvany eredmenye 2021-ben 191 e Ft. 
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6. Tamogatas felhasznalasa

A Pro Cultura Kozalapitvany a Budapest Fovarosi Onkormanyzatt61 kapott vissza nem teritendo tamogatasi osszegbol 914 e Ft-ot hasznalt fel a felmeriilt miikodesi koltsegekre: konyvelesi dij, konyvvizsgalati dij, bankkoltseg. 
7. Tajekoztato adatok

A Kozalapitvany 2021. evi statisztikai allomanyi letszama: 0 fo. 
8. Beszamolo a Kozalapitvany 2021. evi tevekenysegerol
A Pro Cultura Urbis Kozalapitvany a targyevben nem vegzett kozhasznu tevekenyseget. 

Budapest, 2022. junius 23. 

Libor Anita 
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