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159/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 

1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93. § (1) bekezdés 8. pontja alapján eljárva – az FPH016/ 

1597 – 2 /2022 iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy a Pro Regio 

Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: 

Társaság) tagjaként a Társaság taggyűlési ülés nélküli tagi határozathozatala során Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró személy kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával 

támogassa a következő döntés meghozatalát: 

- megválasztja 2022. május 27. és 2023. május 26. közötti időre a Pro Regio Közép-

Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Kft. Latabár Endre Pétert a 

felügyelőbizottsági tagjának és egyben elnökének, valamint dr. Szabó Zsuzsannát és 

Spiegelhalter Lászlót a Társaság felügyelőbizottsági tagjának, annak rögzítésével, hogy 2023. 

május 26-át követően a Társaság tagjai közötti megegyezés szerint Budapest Főváros 

Önkormányzata két felügyelőbizottsági tag jelölésére jogosult. 

- A felügyelőbizottság elnöke díjazását havi bruttó 50.000 Ft-ban, a felügyelőbizottság tagjai 

díjazását havi bruttó 30.000 Ft-ban állapítja meg azzal, hogy a díjazás felvétele a 

köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 

törvény 6. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet. 

2. A tagi képviselő meghatalmazásához szükséges dokumentumokat aláírom. 
határidő: a döntést követő 5 nap 
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 160/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 6. pontja alapján eljárva – az FPH061/274-21 /2022. iktatószám 

alatt benyújtott közgyűlési előterjesztői kiegészítésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy a Budapest 

belvárosa és a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér között a közvetlen eljutási lehetőséget biztosító 100E 

vonalra érvényes repülőtéri autóbuszjárat vonaljegy ára 2022. július 1. napjával 1500,-Ft-ra emelkedjen. 

Ennek érdekében jóváhagyom a Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Budapesti Közlekedési Központ 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság között létrejött, 2016. április 01. napjától hatályos feladat-ellátásról és 

közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásnak az FPH061 /604 - 15 /2022 iktatószám alatti közgyűlési 

előterjesztéshez FPH061 /274 – 21 /2022 iktatószám alatt benyújtott előterjesztői kiegészítés 1. számú 

mellékletében megjelölt 10. számú módosítását, mely dokumentumot Budapest Főváros Önkormányzata 

képviseletében eljárva aláírom. 

 
határidő: a döntést követő 5 nap 
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161/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058 /910-

91/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási Kft. tagja a Társaság éves taggyűlési ülés tartása 

nélküli tagi határozathozatala során „igen” szavazatával támogatja az alábbi döntések meghozatalát:  

  

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság 

ügyvezetője által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyását az FPH058/ 

910-91/2022. iktatószám alatti közgyűlés előterjesztés 3.1. melléklete szerinti tartalommal (mérlegét, 

eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az alábbi főbb számokkal: 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

 

2021. december 31. 

              (adatok ezer forintban) 

Mérlegfőösszeg 18 056 011  

Saját tőke 11 370 591 

Jegyzett tőke 8 478 900  

Adózás előtti eredmény 274 352  

Adózott eredmény 262 320  
 

- az ügyvezető Felügyelőbizottság által 3/2022. (II.21.) számú határozatával jóváhagyott osztalékfizetési 

javaslatának elfogadását, mely szerint: az E.ON Hungária Energetikai Zrt. tag részére a Társaság 2021. 

évi eredményéből a társasági szerződés alapján a társasági taggyűlést követő 30. napig fizetendő 

osztalék összege 95 919 ezer Ft. 

 

2. Felkérem a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag meghatalmazottjaként eljáró személyt, hogy a 

kötött mandátum szerinti szavazatokat adja le.  

 
 
 
határidő: a Társaság ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatalának napja 
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162/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058 /910-

91/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy a Budapest 

Fővárosi Önkormányzata, mint a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra - jóváhagyja a Társaság 

ügyvezetése által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058/910-91/2022. iktatószám alatti 

közgyűlési előterjesztés 3.2. számú melléklete szerinti tartalommal    az alábbi főbb számokkal: 

 

 

- felkéri a Társaság vezető tisztségviselőjét, hogy gondoskodjon arról, hogy Társaság ügyvezetése a 

biztonságos működés nyomon követése érdekében a 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal 

elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel - 

2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves 

tényadatok alapján készítse el a 2022. éves várható adatok bemutatását - az üzleti terv 

részletezettségében és formájában – és ezeket 2022. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri 

Hivatal részére. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

2021. december 31. 

(adatok millió Ft-ban) 

Mérlegfőösszeg 120 084  

Saját tőke   119 829  

Jegyzett tőke 50 370  

Adózás előtti eredmény -6 251  

Adózott eredmény -6 251  
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163/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058 /910-

91/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Fővárosi 

Önkormányzata, mint a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.  Alapítója a Társaság Részvényesétől 

elvont tulajdonosi jogkörében eljárva:  

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra - jóváhagyja a Társaság 

ügyvezetése által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058/910-91/2022. iktatószám alatti 

közgyűlési előterjesztés 3.3. számú melléklete szerinti tartalommal   az alábbi főbb számokkal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

2021. december 31. 

(adatok ezer Ft-ban) 

Mérlegfőösszeg 159 930 824  

Saját tőke   66 718 563  

Jegyzett tőke 28 392 300  

Üzemi eredmény                                          2 276 545 

Adózás előtti eredmény 2 330 679  

Adózott eredmény 1 842 826  
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164/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058 /910-

91/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel –  azt a döntést hozom, hogy Budapest Fővárosi 

Önkormányzata, mint a Budapesti Közlekedési Zrt./BKV Zrt. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra - jóváhagyja a Társaság 

ügyvezetése által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058/910-91/2022. iktatószám alatti 

közgyűlési előterjesztés 3.4. számú melléklete szerinti tartalommal   az alábbi főbb számokkal: 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 
  2021. december 31. 

adatok millió Ft-ban 

Mérlegfőösszeg  743 343    

Saját tőke 212 431  

Jegyzett tőke 116 000   

Üzemi eredmény - 13 377  

Adózás előtti eredmény - 13 321   

Adózott eredmény - 13 321   

 

 

- felkéri a Társaság vezető tisztségviselőjét, hogy gondoskodjon arról, hogy Társaság ügyvezetése a 

biztonságos működés nyomon követése érdekében a 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal 

elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel -  

2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves 

tényadatok alapján készítse el a 2022. éves várható adatok bemutatását - az üzleti terv 

részletezettségében és formájában – és ezeket 2022. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri 

Hivatal részére. 

 

- jóváhagyja, hogy a Társaság Igazgatóságának tagjai, mint vezető tisztségviselők részére felmentvény 

kerüljön kiadásra az Igazgatóság 94/2022. (V.06.) számú és a Felügyelő Bizottság 24/2022.(V.06.) 

sz. határozataiban foglalt javaslat szerint – a 2021. évi éves beszámoló elfogadásával egyidejűleg - 

az előző üzleti évben kifejtett ügyvezetési tevékenység megfelelőségének megállapításáról. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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165/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058 /910-

91/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy a Budapest 

Fővárosi Önkormányzata, mint a BFVK Zrt.  Alapítója   

 

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra - jóváhagyja a Társaság 

ügyvezetése által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058/910-91/2022. iktatószám alatti 

közgyűlési előterjesztés 3.5. számú melléklete szerinti tartalommal   az alábbi főbb számokkal: 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

2021. december 31. 

adatok ezer Ft-ban 

Mérlegfőösszeg 3 143 756 

Saját tőke 1 715 304  

Jegyzett tőke 721 280  

Adózás előtti eredmény 131 400  

Adózott eredmény 129 196  

  

- az adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalékból 250.000 ezer Ft osztalékfizetési 

kötelezettség megállapítását, amely összeget a beszámoló jóváhagyását követő 30 napon belül kell 

a Fővárosi Önkormányzat számlájára megfizetni.   

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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166/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058 /910-

91/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Fővárosi 

Önkormányzata, mint az Enviroduna Kft. Alapítója   

 

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra - jóváhagyja a Társaság 

ügyvezetése által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058/910-91/2022. iktatószám alatti 

közgyűlési előterjesztés 3.6. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb számokkal: 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

2021. december 31. 

adatok ezer Ft-ban 

Mérlegfőösszeg 1 242 737  

Saját tőke 1 169 871  

Jegyzett tőke 588 500  

Adózás előtti eredmény 1 340 

Adózott eredmény  329 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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167/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058 /910-

91/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Pro Regio Nonprofit Kft. tagja a Társaság éves taggyűlési ülés tartása nélküli tagi 

határozathozatala során „igen” szavazatával támogatja az alábbi döntések meghozatalát:   

 

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – a Társaság ügyvezetője 

által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolójának jóváhagyását az FPH058/ 910-91/2022. 

iktatószám alatti közgyűlés előterjesztés 3.7 melléklete szerinti tartalommal (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az alábbi főbb számokkal: 

ÉVES BESZÁMOLÓ  2021. december 31. 

adatok ezer Ft-ban 

Mérlegfőösszeg  228 371   

Saját tőke 183 787   

Jegyzett tőke 50 000   

Adózás előtti eredmény - 18 184   

Adózott eredmény - 33 933  

  

 

- felkéri a Társaság ügyvezetőjét,  hogy gondoskodjon arról, hogy Társaság ügyvezetése a biztonságos 

működés nyomon követése érdekében a 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-

Controlling Kézikönyv előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel -  2022. június 30. 

fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves tényadatok alapján 

készítse el a 2022. éves várható adatok bemutatását - az üzleti terv részletezettségében és formájában – 

és ezeket 2022. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.  

 

2. Felkérem Budapest Főváros Önkormányzata, mint tag meghatalmazottjaként eljáró személyt, hogy a kötött 

mandátum szerinti szavazatokat adja le.  

 
határidő: a Társaság ülés tartása nélküli írásbeli határozathozatalának napja 



10 / 36 oldal 
 

168/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058 /910-

91/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Fővárosi 

Önkormányzata, mint a Budapest Esély Nonprofit Kft. Alapítója   

 

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra - jóváhagyja a Társaság 

ügyvezetése által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058/910-91/2022. iktatószám alatti 

közgyűlési előterjesztés 3.8. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb számokkal: 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ                2021. december 31. 

                adatok ezer Ft-ban 

Mérlegfőösszeg 169 842  

Saját tőke 56 564   

Jegyzett tőke                         10 000   

Adózás előtti eredmény -4 457    

Közhasznú eredmény -6 657 

Adózott eredmény -4 457   
 

- felkéri a Társaság ügyvezetőjét,  hogy gondoskodjon arról, hogy Társaság ügyvezetése a biztonságos 

működés nyomon követése érdekében a 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott 

Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel -  2022. június 

30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves tényadatok 

alapján készítse el a 2022. éves várható adatok bemutatását - az üzleti terv részletezettségében és 

formájában – és ezeket 2022. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.  

                                                                                   

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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169/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 

 

1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. Alapítója: 

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.1. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ   2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 2 050 063 eFt 

Saját tőke 299 038 eFt 

Jegyzett tőke     3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény   2 701 eFt 

Közhasznú eredmény  2 107 eFt  

Adózott eredmény                               2 701 eFt 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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170/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – úgy döntök, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a József Attila Színház Nonprofit Kft. Alapítója: 

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.2. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 811 624 eFt 

Saját tőke 437 504 eFt 

Jegyzett tőke 3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény 61 892 eFt 

Közhasznú eredmény -31 531 eFt 

Adózott eredmény                61 787 eFt 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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171/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Kolibri Színház Nonprofit Kft. Alapítója: 

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.3. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  

 

 

2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 1 379 568 eFt 

Saját tőke 212 880 eFt 

Jegyzett tőke 3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény -15 884 eFt 

Közhasznú eredmény -16 184 eFt   

Adózott eredmény                                  -15 884 eFt 

 

- felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése 

érdekében az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv 

előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel - 2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi 

kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2022. éves 

várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt 2022. augusztus 

31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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172/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Madách Színház Nonprofit Kft. Alapítója: 

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.4. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 3 684 791 eFt 

Saját tőke 1 105 588 eFt 

Jegyzett tőke 3 500 eFt 

Adózás előtti eredmény -190 281 eFt 

Közhasznú eredmény                         -194 449 eFt 

Adózott eredmény             - 190 281 eFt 

 

 
 

- felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése 

érdekében az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv 

előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel - 2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi 

kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2022. éves 

várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt 2022. augusztus 

31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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173/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Vígszínház Nonprofit Kft. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.5. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 4 045 420 eFt 

Saját tőke 1 582 375 eFt 

Jegyzett tőke 3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény      -38 152 eFt 

Közhasznú eredmény                        -63 867 eFt 

Adózott eredmény    -38 152 eFt 
 

- felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése 

érdekében az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv 

előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel - 2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi 

kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2022. éves 

várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt 2022. augusztus 

31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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174/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. Alapítója: 

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.6. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 1 358 393 eFt 

Saját tőke 346 170 eFt 

Jegyzett tőke 3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény      252 520 eFt 

Közhasznú eredmény                       228 254 eFt 

Adózott eredmény    251 793 eFt 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

  



17 / 36 oldal 
 

175/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint az Örkény István Színház Nonprofit Kft. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.7. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 936 208 eFt 

Saját tőke 67 795 eFt 

Jegyzett tőke 3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény 8 780 eFt 

Közhasznú eredmény 8 590 eFt 

Adózott eredmény                           8 763 eFt 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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176/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Katona József Színház Nonprofit Kft. Alapítója: 

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.8. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  

 

2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 908 518 eFt 

Saját tőke 782 276 eFt 

Jegyzett tőke 3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény -70 643 eFt 

Közhasznú eredmény -91 088 eFt 

Adózott eredmény                                                  -70 643 eFt 

 

- felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése 

érdekében az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv 

előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel - 2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi 

kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2022. éves 

várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt 2022. augusztus 

31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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177/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. Alapítója: 

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.9. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  

 

2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg                           850 880 eFt 

Saját tőke                           420 746 eFt 

Jegyzett tőke                               3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény               -  41 927 eFt 

Közhasznú eredmény                         -   51 358 eFt 

Adózott eredmény              -  41 927 eFt 

 

- felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése 

érdekében az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv 

előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel - 2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi 

kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2022. éves 

várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt 2022. augusztus 

31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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178/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.10. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 283 690 eFt 

Saját tőke 242 464 eFt 

Jegyzett tőke 3 500 eFt 

Adózás előtti eredmény -27 945 eFt 

Közhasznú eredmény -28 092 eFt 

Adózott eredmény             - 27 945 eFt 

 

- felkéri a Társaság ügyvezetőjét, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése 

érdekében az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv 

előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel - 2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi 

kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2022. éves 

várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt 2022. augusztus 

31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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179/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a TRAFÓ Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. Alapítója: 

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.11. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  

 

2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg                546 896 eFt 

Saját tőke                      469 153 eFt  

Jegyzett tőke                          3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény                         576 eFt 

Közhasznú eredmény                       -1 664 eFt 

Adózott eredmény    576 eFt 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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180/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Budapest Film Zrt. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság vezérigazgató által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, 

eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058/910-79/2022. iktatószám 

alatti előterjesztés 1.12. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb számokkal:  

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  

 

2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 1 634 410 eFt 

Saját tőke    1 285 003 eFt 

Jegyzett tőke 1 271 000 eFt 

Adózás előtti eredmény -53 050 eFt 

Adózott eredmény              -54 724 eFt 

 

- felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése 

érdekében az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv 

előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel - 2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi 

kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2022. éves 

várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt 2022. augusztus 

31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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181/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

79/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezető által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját 

(mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékletét) az FPH058/910-

79/2022. iktatószám alatti előterjesztés 1.13. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb 

számokkal:  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg                           932 284 eFt 

Saját tőke 754 182 eFt 

Jegyzett tőke 3 000 eFt 

Adózás előtti eredmény 354 543 eFt 

Közhasznú eredmény  295 395 eFt 

 Adózott eredmény                           347 848 eFt 

     

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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182/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 

 

1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

92/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Fővárosi 

Önkormányzata, mint a Budapest Brand Nonprofit Zrt. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra - jóváhagyja a Társaság 

ügyvezetése által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját 

(mérlegét, eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, közhasznúsági mellékeltét) az FPH058/910-

92/2022. iktatószám alatti közgyűlési előterjesztés 1.1. számú melléklete szerinti tartalommal   az 

alábbi főbb számokkal: 

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  

 

2021. december 31. 

(adatok ezer Ft-ban) 

Mérlegfőösszeg       1.067.275  

Saját tőke                 643.023   

Jegyzett tőke                13 000  

Adózás előtti eredmény               22.925  

Adózott eredmény  22.870 

  

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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183/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

Önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-92 

/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Fővárosi 

Önkormányzata, mint a Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra - jóváhagyja a Társaság 

ügyvezetése által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó éves beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058/910-92/2022. iktatószám alatti 

közgyűlési előterjesztés 1.2. számú melléklete szerinti tartalommal   az alábbi főbb számokkal: 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ  

 

2021. december 31. 

(adatok ezer Ft-ban) 

Mérlegfőösszeg       250 468  

Saját tőke                 180 682   

Jegyzett tőke                45 000  

Adózás előtti eredmény               5 337  

Adózott eredmény  4 857 

  

- az adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalékból 50.000 ezer Ft osztalékfizetési 

kötelezettséget állapít meg, amely összeget a beszámoló jóváhagyását követő 30 napon belül kell a 

Társaságnak a Fővárosi Önkormányzat számlájára megfizetni.     

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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184/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 

 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-92 

/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy a Budapest Fővárosi 

Önkormányzata, mint a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra - jóváhagyja a Társaság 

ügyvezetése által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, eredmény-

kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058/910-92/2022. iktatószám alatti 

közgyűlési előterjesztés 1.3. számú melléklete szerinti tartalommal  az alábbi főbb számokkal: 

 

 

- felkéri a Társaság vezető tisztségviselőjét, hogy gondoskodjon arról, hogy Társaság ügyvezetése a 

biztonságos működés nyomon követése érdekében a 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal 

elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel -  

2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves 

tényadatok alapján készítse el a 2022. éves várható adatok bemutatását - az üzleti terv 

részletezettségében és formájában – és ezeket 2022. augusztus 31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri 

Hivatal részére. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

 
 

 

 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

2021. december 31. 

(adatok millió Ft-ban) 

Mérlegfőösszeg 146 651  

Saját tőke   508  

Jegyzett tőke 1 980  

Adózás előtti eredmény -1 419  

Adózott eredmény -1 419  
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185/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 

 

1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058 /851 - 4 

/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Alapítója: 

 

- figyelemmel a Felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság ügyvezetője által benyújtott 2021. évi üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, 

eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058 /851 – 4 /2022 iktatószám 

alatti előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb számokkal: 

 

ÉVES BESZÁMOLÓ 

 

2021. december 31. 

adatok ezer Ft-ban  

Mérlegfőösszeg 2 189 799  

Saját tőke 845 494  

Jegyzett tőke   481 847  

Adózás előtti 

eredmény                                      
75 942 

Adózott eredmény 66 91 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 

                                                

 

186/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 

1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93.§ (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058 /851 - 4 

/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a BUDAPEST VÁSÁRCSARNOKAI Kft. Alapítója jóváhagyja a Társaság 

Felügyelőbizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét az FPH058 /851 - 4 /2022 

iktatószám alatti előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal. 

2. A jóváhagyásról szóló alapítói döntést kiadom és azt – a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján – a Társaság 

vezető tisztségviselőjével közlöm. 
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187/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/910-

86/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Alapítója:  

 

- figyelemmel a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentésében foglaltakra – jóváhagyja a 

Társaság vezérigazgató által benyújtott 2021. üzleti évre vonatkozó beszámolóját (mérlegét, 

eredmény-kimutatását, kiegészítő mellékletét, üzleti jelentését) az FPH058/910-86/2022. iktatószám 

alatti előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb számokkal:  

 

ÉVES BESZÁMOLÓ   2021. december 31. 

Mérlegfőösszeg 43 061 196 eFt 

Saját tőke 26 642 456 eFt 

Jegyzett tőke    4 434 000 eFt 

Adózás előtti eredmény  -1 427 977 eFt 

Adózott eredmény -1 443 592 eFt 

 

- felkéri a Társaság vezérigazgatóját, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése 

érdekében az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv 

előírásai alapján – a 2021. évi veszteségre tekintettel - 2022. június 30. fordulónapra készítsen évközi 

kiértékelő jelentést, valamint a 2022. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2022. éves 

várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt 2022. augusztus 

31-ig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére. 

 

- elfogadja a Budapest Gyógyfürdői Zrt. Szérűskert utcai tanuszoda működésével összefüggő 2021. évi 

közfeladat-ellátási beszámolóját az FPH058/910-86/2022. iktatószám alatti előterjesztés 2. sz. 

mellékelte szerinti tartalommal azzal, hogy a beszámoló szerinti 20 154 e Ft támogatási igényt 

megtéríti a „898601 BGYH Szérűskert utcai tanuszoda működtetése” cím terhére. 

 

2. Az alapítói döntésről a Társaság vezető tisztségviselőjét értesítem a Ptk. 3:109. § (4) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással, mely szerint a döntés az ügyvezetéssel való közléssel válik hatályossá. 
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188/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/1961-

2/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy: Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint az Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részvényese a Társaság 2022. május 31-én 
tartandó éves rendes közgyűlésén (megismétlés esetén 2022. június 6-án) „igen” szavazatával támogatja 

az alábbi döntések meghozatalát:   
 
 

1. napirendi pont vonatkozásában: A Társaság Felügyelő Bizottsága jelentésének az elfogadását, a 

számadás, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az eredményfelhasználási indítvány 

megvizsgálásáról az FPH058/1961-2/2022. iktatószám alatti közgyűlési előterjesztés 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal. 

2. napirendi pont vonatkozásában: A Társaság Igazgatósága jelentésének az elfogadását a Társaság 

előző évi üzleti tevékenységéről FPH058/1961-2/2022. iktatószám alatti közgyűlési előterjesztés 2. 

számú melléklet szerinti tartalommal. 

3. napirendi pont vonatkozásában.  

a) az Igazgatóság 2021. évi számadása és javaslata alapján a Társaság 2021. évi éves beszámolójának 

(mérlegének, eredmény kimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) elfogadását a 

Felügyelőbizottság és Könyvvizsgáló jelentése alapján az FPH058/1961-2/2022. iktatószám alatti 

közgyűlési előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal az alábbi főbb számokkal:  

 

 

       

b) az Igazgatóság indítványát az adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalék felhasználására 

vonatkozóan, amely a Felügyelőbizottság által támogatott osztalékfizetésre vonatkozó javaslat 

elfogadására vonatkozik a következők szerint:  az osztalékelsőbbséggel rendelkező Befektetők 

részére a 2021. évi adózott eredménnyel kiegészített eredménytartalékból az előző évben kifizetett 

osztalék összegével megegyező 4.036.667 ezer Ft osztalék megállapítását és kifizetését, azzal, hogy 

az osztalékszámításra vonatkozó Fővárosi Önkormányzat általi vizsgálatok lezárása és a 

tulajdonosok közötti egyeztetések lefolytatását követően a – a 2016., 2017. és 2018. és 2019., 2020. 

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021. december 31. 

                               (adatok millió Ft-ban) 

Mérlegfőösszeg 136 673 

Saját tőke 115 988 

Jegyzett tőke 70 045 

Adózás előtti eredmény  2 158 

Adózott eredmény 1 892 
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és 2021. évekre megállapított osztalék összege vonatkozásában – az osztalékelsőbbséggel 

rendelkező Befektetők részére a korábban megállapított összegtől pozitív vagy negatív irányban eltérő 

összegű osztalék jár, a különbözettel a Befektetők és a Fővárosi Önkormányzat utólag elszámolnak. 

 

4. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2021. évi Üzleti Terve tárgyában 

- amennyiben a Fővárosi Közgyűlés döntése várhatóan 30 napon belül megszületik - a napirendi pont 

tárgyalásának felfüggesztését, döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét. 

 

5. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2021. évi Beruházási Terve 

tárgyában - amennyiben a Fővárosi Közgyűlés döntése várhatóan 30 napon belül megszületik - a 

napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését, döntés hiányában a napirendi pont napirendről való 

levételét  

 

7. napirendi pont vonatkozásában: az FCSM Zrt. 2022. március 31-ei közbenső mérlegének 

könyvvizsgálói auditja, osztalékelőleg fizetése  tárgyában - amennyiben a Fővárosi Közgyűlés döntése 

várhatóan 30 napon belül megszületik - a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését, döntés 

hiányában a napirendi pont napirendről való levételét. 

 

8. napirendi pont vonatkozában: a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Felügyelőbizottsága ügyrend  

módosításának jóváhagyását az FPH058/1961-2/2022. iktatószám alatti közgyűlési előterjesztés 4. 

számú melléklete szerinti tartalommal. 

9. napirendi pont vonatkozásában: a Fővárosi Csatornázási  Művek Zrt. Alapszabály módosításának 

jóváhagyását az FPH058/1961-2/2022. iktatószám alatti közgyűlési előterjesztés  5. számú melléklete 

szerinti tartalommal.    

10. napirendi pont vonatkozásában: A könyvvizsgáló megbízása és díjazásának megállapítása tárgyában 

- amennyiben a Fővárosi Közgyűlés döntése várhatóan 30 napon belül megszületik - a napirendi pont 

tárgyalásának felfüggesztését, döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét  

11. napirendi pont vonatkozában:  a Társaság Igazgatóságának javaslata alapján  a Fővárosi Közgyűlés 

921/2019.(11.05.) és a 992/2019.(XI.27.) Főv. Kgy. határozataiban, valamint a Társaság 

közgyűlésének 18/2019. számú határozatával elfogadott díjazás változatlan összegben történő 

megállapítását a Társaság Igazgatósága és a Felügyelő Bizottsága tagjainak részére a 2022-as 

gazdasági évre. 

 

2. Felkérem a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként eljáró személyt, 

hogy a kötött mandátum szerinti szavazatokat adja le.  

 
határidő: Társaság éves rendes közgyűlésének napja, 2022. május 31. (megismétlés esetén június 6.)
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189/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 

 
 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva – az FPH058/1843-

6/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – azt a döntést hozom, hogy Budapest Főváros 

Önkormányzata, mint a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese a 

Társaság 2022. május 27-én megtartandó közgyűlésén „igen” szavazatával támogatja az alábbi döntések 

meghozatalát:   

 

1. napirendi pont tekintetében:  

A Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. évi beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés tárgyában - 

amennyiben a Fővárosi Közgyűlés döntése várhatóan 30 napon belül megszületik - a napirendi pont 

tárgyalásának felfüggesztését, döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét. 

 

2.-4. napirendi pontok tekintetében az FPH058/1843-6/2022. iktatószám alatti előterjesztés 2. sz. 

melléklete szerinti tartalommal: 

 

a) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli 

szétválasztásáról és az Üzleti jelentésről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását. 

 
b) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. éves beszámolójáról és az üzleti jelentésről szóló Felügyelő Bizottsági 

jelentés elfogadását. 

 
c) A Felügyelő Bizottság 2021. évi tevékenységéről szóló jelentést tudomásul vételét. 

 

d) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2021. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti 

jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását: 

 

  

ÉVES BESZÁMOLÓ 2021. december 31. 

                               (adatok millió Ft-ban) 

Mérlegfőösszeg 136 679 

Saját tőke 19 881 

Eredménytartalék 4 624  

Lekötött tartalék 7 251  

Adózás előtti eredmény  43 

Adózott eredmény   28 
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Osztalék 0 

 
e) Annak jóváhagyását, hogy a 2021. évi adózott eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az 

eredménytartalékba.  

 

f) A 2021. évi éves beszámolóval összefüggésben annak tudomásul vételét, hogy a vízdíj 

megemelésének évek óta történő elmaradása miatt nem képződik meg a pályázati támogatásokból 

és egyéb külső forrásokból megvalósult víziközmű-vagyon értékcsökkenésének és a jogszabályi 

előírás miatt elkészített víziközmű-vagyonértékelések miatt megnövekedett értékcsökkenésnek a 

forrása a jogi környezet okán. 

 

7. napirendi pont tekintetében: 

A Megfelelési Tanácsadó által a 2021-es év vonatkozásában készített jelentés tárgyában - amennyiben a 

Fővárosi Közgyűlés döntése várhatóan 30 napon belül megszületik - a napirendi pont tárgyalásának 

felfüggesztését, döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét 

 

8. napirendi pont tekintetében:  

A belső kontrollrendszer megfelelő működéséről szóló vezérigazgatói nyilatkozat tárgyában -  amennyiben 

a Fővárosi Közgyűlés döntése várhatóan 30 napon belül megszületik - a napirendi pont tárgyalásának 

felfüggesztését, döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét..  

 

9. napirendi pont tekintetében: A 2022. évi beruházási terv 1. számú módosítása, és a kapcsolódó 150 

millió Ft-ot meghaladó beruházási alapokmányok jóváhagyása tárgyában -  amennyiben a Fővárosi 

Közgyűlés döntése várhatóan 30 napon belül megszületik - a napirendi pont tárgyalásának 

felfüggesztését, döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét. 

 

10. napirendi pont tekintetében:  

A Fővárosi Vízművek Zrt. Felügyelőbizottsága Ügyrendje módosítása tárgyában - amennyiben a Fővárosi 

Közgyűlés döntése várhatóan 30 napon belül megszületik - a napirendi pont tárgyalásának felfüggesztését, 

döntés hiányában a napirendi pont napirendről való levételét. 

 

2. Felkérem a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes meghatalmazottjaként eljáró személyt, 

hogy a kötött mandátum szerinti szavazatokat adja le. 

  
 
határidő: A FV Zrt. 2022. május 27-én (megismétlés esetén 2022. június 10-én) megtartandó közgyűlésének napja 
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190/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 

 
1. Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján eljárva – az FPH079/432-2/2022. 

iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – jóváhagyom, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 

a Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

22/2012. (III. 14.) önkormányzati rendelet 29. § (5) bekezdése alapján elvi tulajdonosi jognyilatkozatot adjon 

az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség belső egyházi jogi személye, a Milton Friedman Egyetem 

részére a Budapesti Gépészeti SZC Bethlen Gábor Technikum fenntartói jogának 2022. szeptember 1. 

napjától történő átvételéhez szükséges nyilvántartásba vételi és működési engedélyezési eljárások 

megindításához, illetve ezzel összefüggésben a Budapest Főváros Önkormányzata kizárólagos tulajdonát 

képező 91158/197 hrsz., természetben 1157 Budapest, Árendás köz 8. szám alatti ingatlan használatának 

biztosításához az FPH079/432-2/2022. iktatószám alatti közgyűlési előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal, azzal, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Gépészeti Szakképzési 

Centrum között fennálló vagyonkezelési szerződést a fenntartói jog átvételének hatálybalépéséig módosítja. 

 

2. Az elvi tulajdonosi jognyilatkozatot Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében eljárva aláírom. 

 
határidő: a döntést követő 5 napon belül, de legkésőbb 2022. május 31-ig 
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191/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 

  
Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 2. pontja alapján eljárva – az FPH036/117-4/2022. iktatószámú 

közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – jóváhagyom, hogy Budapest Főváros Önkormányzata konzorciumi 

partnerként pályázatokat nyújtson be az Interreg Europe Program 2021-2027 első pályázati felhívására, 

valamint az FPH036/117-4/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztés 1. és 2. számú mellékletében foglalt, a 

pályázatokhoz szükséges dokumentumokat Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében aláírom.  

 
 

határidő: a döntést követő 5 nap 
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192/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
  

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdés 2. pontja alapján eljárva – az FPH036/120-3/2022 iktatószám alatti 

közgyűlési előterjesztésben (a továbbiakban előterjesztés), valamint az ahhoz kapcsolódó FPH036/120-

4/2022 iktatószám alatti közgyűlési előterjesztői kiegészítésben foglaltaknak megfelelően – jóváhagyom a 

FOODCLIC című projekt konzorciumi megállapodását és a támogatási szerződéshez kapcsolódó csatlakozási 

dokumentumot és az előterjesztés előterjesztői kiegészítéssel kiigazított tartalmú 1. és 2. számú mellékletében 

foglalt dokumentumokat Budapest Főváros Önkormányzata képviseletében aláírom.  

 
 

határidő: a döntést követő 5 nap 
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193/2022. (05.27.) számú főpolgármesteri határozat 
 

Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 93. § (1) bekezdés 1. pontja alapján eljárva – az 

FPH036/71-6/2022. iktatószámú közgyűlési előterjesztésre figyelemmel – jóváhagyom a Budapest Főváros 

Önkormányzata és az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. között létrejött KEHOP-2.2.2-15-

2016-00125 azonosítószámú, „Budapest Főváros és Pilisborosjenő Község Önkormányzatai közös 

derogációs szennyvíz-elvezetési projektje” című projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 

Együttműködési Megállapodás 3. számú módosítással egységes szerkezetű megállapodás megkötését az 

FPH036 /71-6/2022 iktatószám alatti közgyűlési előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. A 

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítását Budapest Főváros Önkormányzat képviseletében 

eljárva aláírom. 

 
határidő: 2022.05.31. 

 

 

 

Budapest, 2022. május 27. 

 

 
Karácsony Gergely 
főpolgármester 
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