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I. RÉSZ
Fôvárosi Önkormányzat és szervei, valamint intézményei
Versenyeztetési Szabályzata*
Budapest Fôváros Közgyûlése (a továbbiakban: Fôvárosi Közgyûlés) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 108. § (1) bekezdésének végrehajtására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 61/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 5. §-ában, és a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 15. §-ában foglaltaknak megfelelôen az alábbi szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) alkotja.
A Szabályzat célja, hogy megállapítsa a versenyeztetés általános és részletes eljárási szabályait és ezzel biztosítsa a
Fôvárosi Önkormányzathoz tartozó önkormányzati vagyon (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) ellenôrizhetô és
szabályozott keretek közötti leghatékonyabb elidegenítését és egyéb hasznosítását, megalapozott szerzôdések létrejöttét,
valamint a pályázók számára azonos és egyenlô feltételek garantálásával a verseny tisztaságának védelmét.

I. FEJEZET
A VERSENYEZTETÉS ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
1. A versenyeztetés módjáról a kiírásról történô döntés alkalmával kell rendelkezni. Külön rendelkezni kell arról,
hogy a pályázatot megelôzi-e elôminôsítô eljárás, a pályázat egy- vagy többfordulós, valamint arról, hogy alternatív
ajánlat tehetô-e. E kérdésekre a részletes kiírásban is ki kell térni.
2. A kiíró a versenyeztetési eljárás kiírása tárgyában hozott döntésével egyidejûleg dönt a versenyeztetési eljárás lebonyolításáról, önálló lebonyolító esetleges megbízásáról.

*

A Fôvárosi Közgyûlés a 2472/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. határozattal fogadta el.
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3.1. A lebonyolító feladatai:
a) a versenyeztetési eljárás kiírásnak megfelelôen történô lebonyolítása Bontó Bizottság létrehozatalával;
b) az ajánlatok formai, tartalmi vizsgálata;
c) elôzetes javaslat készítése a döntéshozó részére.
3.2. A Bontó Bizottság ülésérôl jegyzôkönyv készül.
4. A versenyeztetési eljárás eredményére vonatkozó döntést, az elbírálást követôen haladéktalanul, de legkésôbb
15 napon belül írásban kell közölni valamennyi pályázóval.
5.1. Az eljárás eredményeként – a 6.1. pontban foglalt kivétellel – azzal az ajánlatot tevôvel köthetô szerzôdés, aki a
versenyeztetést megnyerte.
5.2. A versenyeztetési eljárás nyertese az, aki a Fôvárosi Önkormányzat, illetve az önkormányzati vagyonkezelô szerv
döntésre jogosult szerve, vagy személye döntése alapján – e Szabályzat szabályaival összhangban – a kiírásban foglalt
szempontoknak és az önkormányzat tulajdonosi érdekeinek összességében a legmegfelelôbb ajánlatot tette.
5.3. Az önkormányzati vagyon értékesítésére, egyéb hasznosítására vonatkozóan a felek a megkötendô szerzôdés tartalmát a közzétett feltételek, illetve a nyertes ajánlat alapján alakítják ki.
5.4. A kiírás mellékletét képezô szerzôdés tervezetében szerepeltetni kell az önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket, az esetleges biztosítékokat és mellékkötelezettségeket, továbbá lehetôvé kell tenni a szerzôdés teljesítésének ellenôrizhetôségét és a nem vagy nem szerzôdésszerû teljesítés esetén alkalmazható szankciókat.
5.5. A szerzôdést az ajánlat elbírálásáról történt értesítéstôl számított lehetô legrövidebb idôn belül, az ajánlati kötöttség idôtartama alatt kell megkötni.
6.1. Ha a versenyeztetési eljárás nyertesével a szerzôdés megkötése – a szerzôdéskötésre nyitva álló határidôben –
meghiúsul, vagy a szerzôdés aláírása után a nyertes pályázó a szerzôdést nem vagy nem szerzôdésszerûen teljesíti és ezért
a kiíró a szerzôdéstôl eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következô pályázóval – azonos feltételek
mellett – szerzôdést kötni, vagy új pályázatot kiírni.
6.2. A nyertes helyébe lépô pályázóval csak akkor köthetô szerzôdés, ha a kiírás erre lehetôséget adott és
a) a versenyeztetési eljárás eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt pályázót errôl külön értesítették, továbbá
b) a szerzôdésnek a kiíró által történô – a 6.1. pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történô elállása esetén az a) pontban foglaltakon túl, a szerzôdéskötéstôl számított 6 hónap még nem telt el.
7.1. Abban az esetben, ha a versenyeztetési eljárás nyertesével kötendô szerzôdés feltétele az, hogy az Európai Unió
területén gazdasági társaságot alapítson, a kiírt versenyeztetési eljárás nyertesének a szerzôdésben kötelezettséget kell
vállalnia arra, hogy a szerzôdésben rögzített követelményeket az általa alapítandó (alapított) gazdasági társaság alapító
okiratában érvényesíteni fogja. Garantálnia kell továbbá az általa az Európai Unió területén alapított gazdasági társaság
szerzôdésszerû teljesítését a kiíróval szemben.
7.2. Ha a nyertes pályázó a szerzôdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a kiírót azonnali hatályú felmondási jog
illeti meg. Erre a kiírásban és a megkötendô szerzôdésben is utalni kell.

II. FEJEZET
A VERSENYEZTETÉS EGYES FORMÁI
A pályázati eljárás
8.1. A pályázatot kettô vagy annál több fordulóban is meg lehet hirdetni. Ebben az esetben a második, vagy azt követô fordulókban – a kiíró által elôre meghatározott és közzétett szempontok alapján – az elsô forduló eredményeképpen
kiválasztott pályázók vehetnek részt. A második fordulóban az elsô fordulóban tett ajánlatok érvényben maradnak, módosítani kizárólag e Szabályzatban és a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelôen lehet.
8.2. A zártkörû pályázatra – ha e Szabályzat másként nem rendelkezik – a nyilvános pályázatra vonatkozó szabályokat kell megfelelôen alkalmazni.
8.3. A pályázat lebonyolításának részletes szabályait e Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.

Versengô ajánlatkérés
9. A versengô ajánlatkérésre a zártkörû pályázatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy
a) nincs nyilvános pályázati felhívás (hirdetmény, kiírás);
b) legalább három ajánlatot kell bekérni;
c) az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidôt úgy kell megállapítani, hogy a pályázónak legalább 15 nap álljon rendelkezésre ajánlata kidolgozására.
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Zártkörû elhelyezés
10. Zártkörû elhelyezés esetén
a) nem történik ajánlatkérés;
b) a kiíró megbízásából eljáró bank vagy értékpapír-forgalmazó társaság az eladási szándékot tükrözô – eladási árat
is magában foglaló – ajánlatot a leendô befektetôknek közvetlenül küldi meg;
c) az eredmény megállapítására, a szerzôdés megkötésére, a titoktartási kötelezettségre vonatkozóan a pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat megfelelôen kell alkalmazni.

Az árverés
11.1. Az önkormányzat rendeleteiben meghatározott, tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönthet úgy, hogy – a Hr.ben illetve a Vr.-ben foglalt feltételek fennállása esetén – az ingatlan és ingó vagyont, vagyoni értékû jogot árverés útján hasznosítja. A döntéssel egyidejûleg meg kell jelölni az árverés lebonyolítóját és a kikiáltási árat.
11.2. Az árverés lebonyolítására vonatkozó szabályokat e Szabályzat 2. számú melléklete tartalmazza.

Egyszerûsített pályázati eljárás
12.1. Az önkormányzat rendeleteiben meghatározott, tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, mint kiíró dönthet úgy, hogy
– a Hr.-ben illetve a Vr.-ben foglalt feltételek fennállása esetén – az ingatlan és ingó vagyont, vagyoni értékû jogot egyszerûsített pályázati eljárás útján hasznosítja.
12.2. Az egyszerûsített pályázati eljárásra szóló hirdetményt egy országos napilapban kell közzétenni.
12.3. Az egyszerûsített pályázati eljárás kizárólag egyfordulós lehet és nincsen elôminôsítô eljárás. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidôt úgy kell megállapítani, hogy a pályázóknak ajánlataik megtételére – a meghirdetés és a
benyújtás idôpontja között – legalább 15 nap álljon rendelkezésre.
12.4. Egyebekben az egyszerûsített pályázati eljárásra az I. fejezet és a pályázati eljárás 1. számú mellékletben részletezett szabályai alkalmazandók.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. A kiíró köteles a versenyeztetés lebonyolítására kötött megbízási szerzôdést olyan tartalommal megkötni, amely
alapján jelen Szabályzatban foglalt szabályok érvényesítése biztosítható.
14. Jelen Szabályzatot a 2005. november 30. napját követôen született tulajdonosi döntések alapján meghirdetett versenyeztetésekre kell alkalmazni.
15. A Szabályzat mellékletei az alábbiak:
a) 1. számú melléklet: a pályázati eljárás lebonyolításának szabályai;
b) 2. számú melléklet: az árverés lebonyolításának szabályai;
c) 3. számú melléklet: a Szabályzatban szereplô fogalmak meghatározása.
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Fôvárosi Önkormányzat és szervei, valamint intézményei
Versenyeztetési Szabályzatának 1. számú melléklete

A PÁLYÁZATI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
1. cím
A pályázat kiírása, meghirdetése
1.1. A pályázatot a Fôvárosi Önkormányzat részérôl – a jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében –
a Fôvárosi Önkormányzat szervei, az önkormányzati vagyonkezelô szervek – ide értve a fôvárosi önkormányzati intézményeket is – mint kiírók, vagy a kiíró döntése alapján az általuk megbízott bonyolító hirdeti meg.
1.2. A pályázat kiírására jogosult szervnek a pályázatkiírásról szóló döntésével egyidejûleg döntenie kell arról, hogy a
pályázati eljárás lebonyolításáról maga gondoskodik, vagy azzal más szervet bíz meg, amely szintén köteles e Szabályzat
rendelkezéseit betartani. A pályázati eljárás lebonyolítójának a pályázati hirdetményben (kiírásban) utalnia kell arra, hogy
a Fôvárosi Önkormányzat (valamely szerve), illetve önkormányzati vagyonkezelô szerv nevében és megbízásából jár el.
2.1. A nyilvános pályázatot legalább két országos napilapban kell meghirdetni. A kiíró rendelkezhet úgy is, hogy a pályázatot külföldi pénzügyi-gazdasági szaklap(ok)ban is meghirdeti.
2.2. A pályázatok leadására határnapot kell megjelölni. Az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidôt úgy kell meghatározni, hogy a felhívás közzétételének napja és a pályázatok benyújtására megjelölt határnap között a pályázók rendelkezésére álló határidô ne legyen kevesebb 30 napnál.
3.1. A zártkörû pályázatról az érintetteket egyidejûleg és közvetlenül kell értesíteni.
3.2. Zártkörû pályáztatás esetén legalább 3 pályázónak kell megküldeni a pályázati felhívást. A pályázati felhívást a pályázatok benyújtására megállapított határidô kezdô napját legalább 30 nappal megelôzôen kell a pályázóknak elküldeni.
4.1. A pályázati eljárás folyamán – e melléklet 4.2. pontjában foglaltak kivételével – a kiíró a pályázati feltételt, az eljárás és az elbírálás módját nem változtathatja meg.
4.2. A kiíró a kiírásban szereplô, illetve a pályázó(k) tudomására hozott pályázati feltételeket, illetve szabályokat, vagy
azok bármelyikét a pályázat során csak az alábbiak szerint változtathatja meg:
a) ha ezt a jogát a pályázati kiírásban kifejezetten fenntartotta magának és errôl a pályázókat megfelelô módon tájékoztatta, vagy
b) ha a pályázatok benyújtási vagy elbírálási határidejét hosszabbítja meg.
4.3. Az egész pályázatot a kiíró csak abban az esetben vonhatja vissza, ha ezt a jogát a pályázati kiírásban kifejezetten fenntartotta magának és errôl a pályázókat a pályázati kiírással megegyezô módon tájékoztatta.
4.4. E melléklet 4.2. pontja szerinti változtatást a pályázati kiírás közzétételére, illetve az ajánlatok kérésére vonatkozó szabályok szerint kell közzétenni, illetôleg valamennyi érdekeltnek megküldeni.
4.5. A pályázati kiírás csak úgy módosítható, hogy a pályázónak az ajánlat benyújtására a módosítás közzétételétôl
– zártkörû pályázat esetén az értesítés elküldésétôl – számított legalább 15 nap álljon rendelkezésére.
4.6. A pályázatok benyújtására nyitva álló határidô – indokolt esetben – egy alkalommal legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Az így meghosszabbított határidôrôl szóló tájékoztatást a pályázati kiírással megegyezô módon – az eredeti határidô lejárta elôtt legalább 10 nappal – kell közzétenni, valamint valamennyi érdekeltnek megküldeni. A zártkörû pályázatban résztvevôket a nyitva álló eredeti határidô lejárta elôtt legalább 7 nappal külön értesíteni kell.
5. A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, székhelyét, továbbá ha a pályázat lebonyolítására a kiíró Fôvárosi Önkormányzat, illetve önkormányzati vagyonkezelô szerv megbízásából kerül sor, az erre való utalást;
b) a pályázat célját, jellegét (nyilvános vagy zártkörû), több forduló esetén a fordulók számát, továbbá arra vonatkozó utalást, hogy a pályázó titkosan (a pályázó neve külön zárt borítékban szerepel) vagy név megjelölésével pályázhat;
c) a pályázat tárgyaként az értékesítésre, egyéb hasznosításra szánt vagyon megjelölését – szükség szerint –, annak
nettó, bruttó forgalmi értékét vagy az értékeléshez szükséges információkat;
d) az ajánlatok benyújtásának helyét, módját és pontos idôpontját;
e) a pályázatra vonatkozó kérdések feltevésének, az esetleges további információszerzés helyének és idejének megjelölését;
f) a részletes pályázati kiírás, illetôleg a prospektus vagy információs dokumentáció rendelkezésre bocsátása esetén
ezek megtekintésének, illetve kiváltásának helyét, módját, idejét és költségét;
g) a vagyontárgy jellege szerint szükséges további információkat.
6. A részletes pályázati kiírás, a hirdetményben foglalt adatokon kívül – szükség szerint indokolt mértékben – különösen az alábbiakat tartalmazza:
a) az értékesítés, egyéb hasznosítás szabályait – beleértve az alkalmazható fizetési módot is –, s ezek mûszaki, jogi,
gazdasági feltételeit;
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b) az ajánlati kötöttség minimális idôtartamát;
c) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázat során ajánlatot tett egyik pályázóval se kössön szerzôdést, és ily
módon a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minôsítse;
d) a pályázat nyertesével kötendô szerzôdést teljes terjedelmében, magyar nyelven;
e) a fedezetigazolásra vonatkozó tájékoztatást;
f) az utalást arra, hogy részletes pályázati kiírásban nem szabályozott kérdésekben a Szabályzatnak azon rendelkezéseit kell alkalmazni, amelyek a kiíró és a pályázó közötti jogviszonyra vonatkoznak;
g) az eljárási rendet;
h) az ajánlatok elbírálásának módját, szempontjait;
i) az eredményhirdetés módját, helyét, várható idejét;
i) a pályázat és a pályázat nyertesével kötendô szerzôdés hivatalos nyelvének megjelölését;
j) a pályázat tárgyára vonatkozó terheket, korlátozásokat, az esetleges elôvásárlási jogot; illetve az ennek gyakorlásával kapcsolatos feltételeket;
k) a kiíró által a kiírás idôpontjában ismert kötelezô hatósági elôírásokat;
l) a pályázat teljesítése során a személyes közremûködés kötelezettségét, ha ez szükséges;
m) a pályázati kiírás és mellékleteinek tartalomjegyzékét;
n) az ajánlatok elbírálásának menetét, szempontrendszerét, külön kiemelve:
– az ajánlatok felbontásának a helyét és idôpontját, s amennyiben a pályázatok felbontása a nyilvánosság kizárásával zajlik, úgy erre külön utalást,
– azt, hogy a pályázatok felbontásánál kik lehetnek jelen,
– az ajánlatok elbírálására vonatkozó idôtartamot,
– a pályázatok elbírálására és a döntések meghozatalára jogosult testület, szerv, személy megnevezését;
o) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a Vr. 15/I. § (2) bekezdésében, illetve a Hr. 12. §-ában foglalt követelményeknek megfelel;
p) minden egyéb adatot, melyet a kiíró szükségesnek tart az önkormányzati vagyon hasznosításának kívánatos irányára, módjára és egyéb feltételeire vonatkozó mindazon adatokat, amelyek szükségesek a megalapozott ajánlat készítéséhez;
q) a pályázati felhívásban, illetve a részletes pályázati kiírásban elôírható, hogy ajánlatának benyújtásakor a pályázónak ajánlati biztosítékot és szerzôdéstervezetet is csatolnia kell, vagy a megküldött szerzôdéstervezet elfogadásáról kell
nyilatkoznia. E körben – lehetôség szerint – ki kell térni arra, hogy a kiíró milyen mértékig fogad el változtatást a kiküldött szerzôdéstervezeten, annak mely pontjai nem változtathatók.
7.1. A 10 millió forintot és 50%-ot meghaladó önkormányzati részesedéssel mûködô portfólió vagyon értékesítése,
vagyonkezelésbe adása esetén a pályázati felhívás mellett elkészítendô részletes pályázati kiírásnak, vagy az információs
memorandumnak tartalmaznia kell különösen:
a) a társaság bemutatását, ezen belül a
– cégnevet,
– székhelyet,
– az alapítás idôpontját,
– tevékenységi körét,
– a mûködés idôtartamát,
– a jegyzett, illetve saját tôke nagyságát,
– a társaság kötelezettségeit és követeléseit,
– ha rendelkezésre áll, az alkalmazotti létszámot,
– a társaság tulajdonában és/vagy használatában álló jelentôsebb ingatlanok felsorolását,
– a vezetô tisztségviselôk és a magasabb vezetô állású dolgozók fontosabb személyi és szakmai adatait;
b) a cég üzleti tevékenységének elemzésekkel alátámasztott, az átfogó értékelést lehetôvé tevô leírását (így például az
üzemi eredményre, a termelésre, értékesítésre, beruházásra vonatkozó információkat);
c) a könyvvizsgáló által hitelesített legutolsó 1-3 év pénzügyi adatait (mérleg, eredménykimutatás stb.);
d) az értékesítésre, illetve vagyonkezelésre vonatkozó adatok körében – ha rendelkezésre áll – az alábbiakat:
– az értékesítés, vagyonkezelés tervezett nagyságát,
– a vagyont megtestesítô jogok (értékpapírok) fajtáját és típusát, az azokhoz kapcsolódó jogokat,
– az alapítókat megilletô esetleges elôjogokat,
– a névértéket, illetve az árfolyamértéket;
e) amennyiben rendelkezésre áll, a társaság mûködésével kapcsolatos környezetvédelmi helyzetet.
7.2. Ingatlan vagyon értékesítése esetén a pályázati felhívás mellett elkészítendô részletes pályázati kiírásnak vagy az
információs memorandumnak – e melléklet 5. és 6. pontjában foglaltakon túl – tartalmaznia kell:
a) ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapjának másolatát és a helyszínrajzát;
b) az ingatlan megtekinthetôségének idejét, módját;
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c) minden olyan – az ingatlan-nyilvántartásban esetlegesen nem szereplô – tényt és körülményt, mely az ingatlan értékét, hasznosíthatóságát befolyásolja és a kiíró rendelkezésére áll.
7.3. Az ingatlan vagyon értékesítését nem eredményezô hasznosítása esetén a pályázati hirdetmény mellett elkészítendô részletes pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) az ingatlan/vagyoni értékû jog azonosítására szolgáló adatokat (fekvése, területe, helyiségcsoport esetén a helyiségek számát stb.);
b) a hasznosítás célját, idôtartamát (határozott vagy határozatlan idejû);
c) az esetleges profilkötöttséget;
d) az ingatlan, illetve a hasznosítandó helyiség állapotát, felszereltségét, az önkormányzati vagyonkezelô szerv megnevezését;
f) az ingatlan/vagyoni értékû jog (bérleti jog, használat joga) hasznosítása esetén a jog megszerzéséért fizetendô összeget;
g) a helyiség megtekintésének idejét, módját;
h) minden olyan egyéb körülményt, mely a hasznosítás szempontjából lényegesnek tekintendô.
7.4. Ingó vagyon értékesítése és egyéb hasznosítása esetén a 7.2. a) és 7.3. b) pontokban foglaltak értelemszerûen alkalmazandók.
7.5. A részletes pályázati kiírás a pályázóknak csak titoktartási nyilatkozat aláírása után adható ki.
8.1. Ha a részletes pályázati kiírás olyan tulajdont, vagy tevékenységet érint, amelynél állami szervek vagy más önkormányzat részére törvény vagy más magasabb szintû jogszabály valamilyen jogot biztosít, akkor a pályázati felhívás közzététele elôtt – indokolt esetben – az érintettek véleményét is ki kell kérni és a pályázati kiírásban ezt fel kell tüntetni.
8.2. A benyújtott ajánlatok tartalmát – ha a pályázati felhívás másként nem rendelkezik – legalább a pályázati eljárás
lezárásáig titkosan kell kezelni, tartalmukról felvilágosítás sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevôknek nem adható. A benyújtott pályázatok tartalma a pályázati eljárás lezárultát követôen is csak az érintett pályázó elôzetes hozzájárulásával, és az adatvédelmi szabályokat betartva hozható nyilvánosságra.
8.3. A pályázó részére a pályázati feltételek pontosítása céljából a pályázati felhívásban foglaltakon túl is adható felvilágosítás, biztosítható helyszíni szemle lehetôsége, de csak olyan tartalommal, mely nem sérti a többi pályázó esélyegyenlôségét és az ajánlatok értékeléséig az azok kezelésére vonatkozó elôírásokat.
8.4. A pályázók egyikének biztosított minden információt, adatot és egyéb szolgáltatást a többi, a pályázatban
résztvevô számára is ugyanolyan módon kell biztosítani. Az ilyen felvilágosítás nem eredményezheti a már benyújtott
eredeti ajánlat feltételének módosítását, vagy egyes pályázónak más pályázókkal szembeni elônyben részesítését.

2. cím
Pályázati biztosíték
9.1. A pályázaton való részvétel bánatpénz adásához köthetô, amelyet a pályázati felhívásban meghatározott idôpontig és módon kell rendelkezésre bocsátani.
9.2. A bánatpénzt a pályázati felhívás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint a pályázatok elbírálása után – az alábbi kivételektôl eltekintve – kamatmentesen visszajár.
9.3. Nem jár vissza a bánatpénz, ha
a) szerzôdéskötésre kerül sor, mert ebben az esetben a biztosíték kamatmentes összege beszámításra kerül a pályázat
során kialakított végleges összegbe;
b) a pályázati kiírás szerint az a megkötött szerzôdést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át;
c) a pályázó az ajánlati kötöttség idôtartama alatt ajánlatát visszavonta;
d) a pályázó a pályázat benyújtását követôen, de az eredményhirdetést vagy a szerzôdéskötést, illetôleg a szerzôdés
teljesítését megelôzôen vonta vissza ajánlatát;
e) a szerzôdés megkötésének meghiúsulása a pályázónak felróható, vagy az ô érdekkörében felmerült más ok miatt
történt meg.
9.4. A kiíró, illetve a pályázati eljárást bonyolító szerv felhívására a pályázó köteles a pályázatában foglaltakat igazolni.

3. cím
Ajánlati kötöttség, az eltérés joga
10.1. A pályázó ajánlati kötöttsége – ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik – akkor kezdôdik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidô lejárt.
10.2. A pályázó ajánlatához a pályázati kiírásban meghatározott idôpontig, de legalább a benyújtási határidô lejártától számított 60 napig, illetve az elbírálási határidô meghosszabbítása esetén az elbírálásra nyitva álló – meghosszabbí-
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tott – határidô leteltéig kötve van, kivéve ha a kiíró ezen idôponton belül a pályázatot megnyert pályázóval szerzôdést
köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek minôsíti.
11. A pályázó ajánlatát csak akkor módosíthatja,
a) ha erre a pályázati kiírás lehetôséget biztosít és a pályázót – határidô tûzésével – módosításra hívják fel;
b) ha többfordulós pályázat elsô fordulójának eredményeképpen a második fordulóban történô részvételre jogot szerzett. Ez utóbbi esetben meg kell határozni az eltérés mértékét, módját és azt, hogy a pályázat mely részei változtathatóak
meg. Ilyen elôírás hiányában a pályázó a benyújtott pályázatnak csak a pénzügyi részét – beleértve a vételárat, fizetési ütemezést és a biztosítékokat – változtathatja meg. E változtatás eredményeként, a módosított ár összegszerûségében nem lehet alacsonyabb a pályázat elsô fordulójában tett ajánlati árnál. Más ajánlati feltétel módosítása érvénytelen, ilyen esetben
az ajánlat a módosítással érintett részében részlegesen érvénytelen és helyébe az elsô fordulóban tett ajánlati feltétel lép.
Minden más esetben az eredeti ajánlattól való eltérés érvénytelen, a pályázó ajánlatát a kiíró hozzájárulásával sem
módosíthatja.

4. cím
A pályázati felhívás visszavonása, kizárás a pályázatból
12.1. A kiíró a pályázati felhívást az ajánlatok benyújtására megjelölt idôpontig visszavonhatja. A visszavonásra
a közzétételnél irányadó szabályokat kell alkalmazni.
12.2. A pályázati felhívás visszavonása esetén – ha a részletes pályázati kiírás rendelkezésre bocsátása ellenérték fejében történt – a kiíró a dokumentumok szolgáltatása ellenében köteles a pályázónak az ellenértéket 10 napon belül, kamatmentesen visszafizetni.
13.1. Ha a pályázó, vagy az érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, kizárható az eljárásból.
13.2. A pályázati kiírásban vagy az információs memorandumban közölt feltételek nem teljesítése, vagy nem megfelelô teljesítése, továbbá az adatszolgáltatási, illetve a pályázót az eljárási rend alapján terhelô egyéb kötelezettség súlyos
megszegése az érintett pályázó pályázatának érvénytelenségét vonja maga után.
14. A pályázó nem igényelhet térítést a kiírótól az ajánlata kidolgozásáért, és az ajánlattétellel kapcsolatosan más jogcímen sem terjeszthet elô követelést.

5. cím
Az ajánlat
15.1. A pályázók ajánlataikat zárt borítékban 3 példányban, hivatalos cégszerû aláírással, az ajánlatok benyújtására
megjelölt idôpontban és helyen az adott pályázatra utaló jelzéssel személyesen vagy meghatalmazott útján kötelesek benyújtani. Az ajánlat 1 példányát – minden oldalán szignálva – „eredeti” megjelöléssel kell ellátni.
15.2. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmazni kell a pályázó részletes és jogilag kötelezô erejû nyilatkozatát különösen:
a) a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására;
b) az általa vállalt szolgáltatásokra és kötelezettségekre;
c) a vételár vagy ellenszolgáltatás összegére;
d) az ajánlati kötöttségre vonatkozóan;
e) a pályázó bankjának nevére;
f) egyéb, a kiíró által meghatározott kötelezettségvállalásra.
15.3. A pályázatra benyújtott ajánlathoz csatolni kell:
a) társaság esetén egy 30 napnál nem régebbi, eredeti cégkivonatot, elôtársaság esetén a cég alapítására vonatkozó bejegyzési kérelmet;
b) az aláírásra jogosult 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányát;
c) a pályázó elérhetôségének pontos megjelölését;
d) az arról szóló igazolást, hogy a pályázó megfelel a Vr. 15/I. § (2) bekezdésében illetve a Hr. 12. §-ában foglalt követelményeknek.
15.4. Ha a pályázat biztosítékadási kötelezettséget ír elô, az ajánlat csak akkor érvényes, ha a pályázó igazolja – vagy
kétséget kizáróan igazolható –, hogy a kiírásban megjelölt összegû biztosítékot az ott megjelölt formában és módon a kiíró
vagy az általa megjelölt személy rendelkezésére bocsátotta, illetve igazolja a biztosíték összegének letétbe helyezését.
16. A pályázó az ajánlatában közölt egyes adatoknak az elbírálása utáni nyilvánosságra hozatalát – a közérdekû adatok kivételével – megtilthatja.
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6. cím
Az ajánlatok benyújtása, felbontása
17.1. A pályázati kiírás szerint a pályázatok beadása a kiírásban megjelölt idôben történik, a pályázatok beérkezése
során a lebonyolító képviselôje (az átvevô) közjegyzô jelenlétében veszi át a pályázatot, igazolva az átvétel tényét.
A közjegyzô az ajánlatok leadásának és felbontásának körülményeirôl okiratot állít ki és a bontás után az ajánlatokat
záradékolja.
17.2. Az ajánlati dokumentumokat – a beérkezés sorrendjében – bírálati sorszámmal kell ellátni.
17.3. A határidôben beérkezett pályázatok felbontása a közjegyzô és az átvevô jelenlétében zártkörûen, vagy nyilvánosan történhet, a pályázati kiírásban foglaltak szerint. Nyilvánosnak minôsül a bontás, ha a pályázók, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
17.4. A pályázó meghatalmazottja köteles közokirattal, vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
18.1. A pályázatok bontása Bontó Bizottság jelenlétében történik, amelynek ülésérôl bontási jegyzôkönyvet kell felvenni.
18.2. A jegyzôkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a jegyzôkönyv felvételének helyét, idejét, a bontásnál jelen lévô személyek nevét és azt, hogy milyen minôségben
vesznek részt, a jegyzôkönyv vezetôjének nevét;
b) a pályázat tárgyát, a pályázati felhívás közzétételének idôpontjait és helyét, a pályázatok benyújtására nyitva álló
határidô utolsó napját, a beérkezett ajánlatok számát, továbbá azt, hogy melyek érkeztek be határidôben és melyek nem,
az ajánlatok bírálati sorszámát és darabszámát;
c) a pályázatok felbontásának és ismertetésének rövid leírását, a jelenlévôk hozzászólásainak, észrevételeinek rövid
ismertetését;
d) minden egyéb olyan információt, amelyet a Bontó Bizottság tagja szükségesnek tart rögzíteni.
18.3 A jegyzôkönyvhöz kell csatolni:
a) a pályázat során beérkezett valamennyi ajánlatot és iratot 1-1 példányban;
b) nyilvános pályázat esetén a pályázati kiírást, illetve az információs memorandumot átvevôkrôl készült listát;
c) a benyújtott pályázati ajánlatok átvételérôl, az azonosításhoz szükséges adatokról (átvételi sorszám és idôpont, ha
van, a postai bélyegzô kelte stb.) készített nyilvántartást.
19. Az ajánlatok nyilvános felbontásakor a jelenlévôkkel ismertetni kell a pályázók nevét, székhelyét (lakóhelyét) és
azt, hogy az ajánlat megfelel-e a kiírásban meghatározott alaki, formai követelményeknek.
20. Az ajánlatok felbontása után felvilágosítás kérhetô a pályázóktól annak érdekében, hogy a pályázatok értékelése,
illetve összehasonlítása elvégezhetô legyen. A Bontó Bizottság kérdéseit, illetve az azokra adott válaszokat írásban kell
rögzíteni. Ez nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott vállalások, lényeges feltételek módosítását,
csak azok értelmezését szolgálhatja.
21.1. A Bontó Bizottság az ajánlatok felbontását követôen köteles megállapítani azt, hogy melyek azok az ajánlatok,
amelyek érvénytelenek. Azok a pályázók, akiknek a pályázatát érvénytelenítették, a pályázati eljárás további szakaszában (szakaszaiban) nem vehetnek részt.
21.2. A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv elé csak olyan ajánlat kerülhet, amelyet közjegyzô, vagy a Bontó Bizottság érvényesnek nyilvánított, és az errôl szóló közjegyzôi okiratot vagy jegyzôkönyvet kiállította.
21.3. Ha a pályázó az ajánlatának lényegét nem érintô alaki, formai okok miatt érvénytelen ajánlatot nyújtott be, önként vagy felhívásra legfeljebb öt munkanapon belül pótolhatja a hiányokat. Az ilyen ajánlat érvényességét a hiánypótlásra rendelkezésre álló idô leteltét követôen állapítja meg a Bontó Bizottság.
22. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a pályázati felhívásban, a jogszabályokban, valamint e Szabályzatban
foglalt egyéb feltételeknek.
7. cím
A pályázatok értékelése, elbírálása
23. Pályázaton benyújtott érvényes ajánlatokat a Bontó Bizottság véleményezi és köteles az elbírálásra indokolással
ellátott javaslatot tenni a tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek.
24.1. Ha a kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlatokat 30 napon belül kell elbírálni. Az elbírálási határidôt a kiíró
egyoldalú nyilatkozattal meghosszabbíthatja. Az ajánlatok elbírálására nyitva álló határidô meghosszabbítás esetén sem
lehet több 90 napnál. Az elbírálásra nyitva álló határidôrôl az érintetteket tájékoztatni kell.
24.2. A pályázat értékelésében (elbírálásában, eredményének megállapításában) részt vevô szakértô személy vagy
szervezet képviselôje nem lehet:
a) az ajánlatot benyújtó pályázó közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont);
b) az ajánlatot benyújtó pályázó alkalmazottja;
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c) az ajánlatot benyújtó pályázónál más szerzôdéses jogviszony keretében foglalkoztatott;
d) az ajánlatot benyújtó pályázó tulajdonosa (résztulajdonosa), vagy tagja, vezetô tisztségviselôje, amennyiben a pályázó jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaság;
e) az, aki vezetô tisztségviselôje vagy tulajdonosa (résztulajdonosa) olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezô gazdasági társaságnak, melynek az ajánlatot benyújtó pályázó, vagy a pályázó tulajdonában (résztulajdonában) álló jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaság a tulajdonosa (résztulajdonosa) vagy
tagja, továbbá vezetô tisztségviselôje. Mindezt alkalmazni kell a pályázat értékelésében (elbírálásában, eredményének
megállapításában) részt vevô személy vagy szervezet képviselôjének közeli hozzátartozójára (Ptk. 685. § b) pont) is.
24.3. A pályázat értékelésében (elbírálásában) résztvevô köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármely
összeférhetetlenségi ok áll fenn. Ezen rendelkezéseket a pályázatok értékelésében (elbírálásában) részt vevô valamennyi
személyre megfelelôen alkalmazni kell.
25.1. Eredménytelen a pályázat, ha:
a) a kitûzött idôpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy az ajánlatok a pályázati kiírás alapján nem értékelhetôk;
b) a beérkezett ajánlatok egyike sem felelt meg a pályázati felhívás követelményeinek vagy más, a pályázatra vonatkozó elôírásnak, valamint az ajánlat tartalma, vagy az ellenérték jelentôsen eltér a kiíró elvárásaitól;
c) két- vagy többfordulós pályázat esetén a második vagy az azt követô fordulóban egyetlen pályázó sem jelent meg,
illetve egyetlen, a második fordulóra meghívott pályázó sem tett olyan értékelhetô ajánlatot, amely megfelelt volna a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek;
d) a kiíró valamely pályázónak, a pályázat tisztaságához fûzôdô, vagy a többi pályázó érdekeit egyébként súlyosan
sértô cselekménye miatt a pályázat eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött;
e) e melléklet 24.1. pontjában foglalt esetben.
25.2. A kiíró a részletes pályázati kiírásban fenntarthatja magának a jogot, hogy önkormányzati érdekbôl a pályázat
során ajánlatot tett egyik pályázóval se kössön szerzôdést és ily módon minôsítse a pályázatot eredménytelennek.
26. A kiíró az ajánlatokat kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt célra használhatja fel. Más célú felhasználás esetén a pályázóval külön meg kell állapodni.
27.1. Ha a pályázati kiírás másként nem rendelkezik, az ajánlat akkor érvényes, ha az ajánlatban megjelölt ár a kiíró
által megállapított limitárat eléri, illetve meghaladja.
27.2. Az elbírálás során az árajánlatokat a választott fizetési mód alapján várható bevétel elbíráláskori jelen értéke
alapján kell összevetni.
27.3. A portfólió vagyon körébe tartozó, az önkormányzat többségi részesedésével mûködô gazdasági társaságok értékesítésekor a részletes pályázati kiírásban elôre rögzített módon elônyben lehet részesíteni a kedvezôbb árajánlattal
szemben azt a pályázót, aki a reorganizáció, a tôkeemelés, a mûszaki-technikai fejlesztés, a szerkezetváltás, a munkavállalók foglalkoztatása, jövedelme, illetve szociális ellátása, továbbá a környezeti károk és terhelések enyhítése tekintetében vállal – az önkormányzat érdekeinek leginkább megfelelô – kötelezettséget.
27.4. E melléklet 27.3. pontjában foglalt feltételek teljesítése esetén az elônyben részesített pályázó ajánlatában vállalt pénzben kifejezhetô ellenérték, vételár vagy ajánlati ár nem lehet kevesebb a legmagasabb vételárat (ajánlati árat,
ellenértéket) ajánló ajánlatában szereplô ellenérték 80%-ánál.
28. A kiíró a pályázatok elbírálását követôen, ajánlataik módosítására hívhatja fel a pályázókat többfordulós pályázat
esetén, továbbá akkor, ha a pályázatok – tekintettel e melléklet 27.1. pontjában foglaltakra – azonos, vagy közel azonos
tartalmúak, feltéve, hogy ezt a jogát a pályázati kiírásban fenntartotta. E körben az elôzô forduló valamennyi résztvevôje, vagy az elôre meghatározott számú legjobbnak minôsített pályázó hívható fel ajánlat tételére, a zártkörû pályázat szabályai szerint.
29.1. Az értékelési eljárásról, a pályázatok elbírálásáról a lebonyolítónak jegyzôkönyvet kell készítenie, amelyben fel
kell tüntetni a folyamat legfontosabb körülményeit, így különösen:
a) a pályázat célját, jellegét, illetve a tárgyául szolgáló önkormányzati vagyont (vagyonrészt), valamint a pályázati
eljárás módjára vonatkozó adatokat;
b) a lebonyolítás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát;
c) a beérkezett ajánlatok összefoglalását;
d) a pályázatok értékelésének (elbírálásának) fôbb szempontjait, az egyes ajánlatokkal kapcsolatban kialakult véleményeket;
e) a legkedvezôbb ajánlat elfogadásának indokait (kiemelve az ajánlott ellenérték, fizetési mód, a felajánlott biztosítékok szerepét);
f) az önkormányzat többségi részesedésével mûködô társaságok társasági részesedésének értékesítése esetén a munkavállalói érdek-képviseleti szervek, a társaság igazgatósága, felügyelôbizottsága írásban benyújtott véleményét;
g) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az elsô három helyre javasolt pályázó megjelölését;
h) egyéb, az értékelô által fontosnak tartott körülményt.
29.2. Az értékelési eljárásról készült jegyzôkönyv alapján a lebonyolító kezdeményezi a tulajdonosi jogok gyakorlójánál a pályázat eredményének megállapítását.
29.3. A nyertes pályázóval kötendô szerzôdés elôkészítése a pályázat lebonyolítójának feladata.
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Versenyeztetési Szabályzatának 2. számú melléklete

AZ ÁRVERÉS LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI
1. cím
Az árverés kiírása
1.1. Az árverést hirdetmény közzétételével kell kitûzni. A hirdetményben fel kell tüntetni
a) az árverezô cég nevét;
b) az árverés helyét és idejét;
c) az árverésre kerülô vagyontárgyat/vagyonrészt, illetve az árverésre kerülô helyiség nevét, címét, jelenlegi profilját
(üzletkörét), továbbá a kikiáltási árat és azt, hogy a vevô tulajdon- vagy bérleti jogot szerezhet;
d) tájékoztatást az árverés részleteirôl.
1.2. Az árverés részletes tájékoztatója az 1.1. pontban foglaltakon kívül tartalmazza továbbá, hogy:
– az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve adhat az árverésen történô részvételre képviseleti meghatalmazást,
akinek a nevére az árverési elôleg letétbe helyezésre került, gyôztessé nyilvánítása esetén – egyéb kizáró okok
hiányában – a Fôvárosi Önkormányzat kizárólag vele köti meg az adásvételi vagy bérleti szerzôdést,
– az ajánlatot tevô az árverésen az igazoló okiratoknak a közjegyzô által történô ellenôrzése után azonosító számot kap, és anonim marad,
– a licitlépcsô milyen mértékében emelkedik (a licitlépcsô mértékérôl elôzetesen külön rendelkezhet),
– az adásvételi szerzôdés megkötésére milyen határidô áll rendelkezésre,
– a kiíró egyéb feltételeket meghatározott-e,
– a helyiség vételáráról, illetve bérleti és nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleteztetése esetén a megszerzési díjról szóló tájékoztatást,
– a részvételt milyen egyéb lényeges körülmények befolyásolhatják (így például: a hatósági engedélyek, korlátozások, az esetleges kötelezettségek),
– a profilváltáshoz az önkormányzat hozzájárulása szükséges-e,
– az ajánlatot milyen módon kell megtenni, továbbá annak lényeges szabályait,
– az árverésre kerülô vagyontárgyakat hol és mikor lehet megtekinteni, illetve az árverésre kerülô vagyonról hol,
mikor és hogyan lehet további információhoz jutni, amennyiben ez az információ szükséges,
– melyek a részvétel feltételei, így azt, hogy az árverésre annak idôpontját megelôzô 3 napig hol lehet jelentkezni,
– mennyi az árverési elôleg összege, mi a letétbe helyezésének módja és ideje.
1.3. A hirdetményt két országos napilapban, vagy egy országos napilapban és az árverésre kerülô helyiség utca felôli
bejárati ajtaján, vagy az ingatlan kapuján kell közzétenni az árverés idôpontját legalább tizenöt nappal megelôzôen. Az
árverésre az idôpontját megelôzô második napig lehet jelentkezni.
1.4. Az árverés visszavonása esetén a hirdetmény visszavonásáról e melléklet 1.3. pontja szerinti hirdetménnyel kell
gondoskodni.

2. cím
Az árverésen történô részvétel feltételei, az árverési vevô kötelezettségei
2.1. Az árverésen az vehet részt, aki a részletes árverési kiírásban megjelölt idôben és helyen jelentkezett és szintén a
részletes árverési kiírásban megjelölt valamennyi pénzügyi kötelezettségének eleget tett.
2.2. A letétbe helyezett elôleget be kell számítani a vételárba (bérbeadásnál a bérleti, helyiség esetén bérleti és/vagy
megszerzési díjba), a többi letevônek az elôleget az árverés befejezése után haladéktalanul vissza kell adni, illetve utalni.
2.3. Az árverési vevô köteles a szerzôdést 5 munkanapon belül megkötni, és az általa már megfizetett összeget az árverésen kialakult vételár 20%-ára kiegészíteni. Az árverésen kialakult teljes vételárra az általa megfizetett összeget az
elôvásárlási jognyilatkozat(ok) kézhezvételétôl számított 5 munkanapon belül köteles kiegészíteni. Amennyiben bármelyik fenti kötelezettségének nem tesz eleget, az árverési elôleget elveszíti, és az árverést sikertelennek kell minôsíteni,
vagy – a kiíró döntésétôl függôen – a második legjobb ajánlatot tevôvel kell a szerzôdést megkötni. A második legjobb
ajánlatot tevô az árverésen vállalt ajánlatához az általa vállalt idôpontig kötve van.
2.4. Amennyiben a második legjobb ajánlatot tevô nem köti meg az adásvételi szerzôdést, vagy a vételárat nem egyenlíti ki az általa vállalt határidôn belül, elveszíti a letétbe helyezett elôleget. Az árverést ez esetben eredménytelennek kell
nyilvánítani.
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2.5. A második hivatalos eredményhirdetésre az árverést követôen a második ajánlatot tevô általi teljesítés után, de
legkésôbb az árverés lebonyolítását követô 30 napon belül kerül sor.
3.1. Árverezni személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba, vagy közjegyzô által
hitelesített teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.
3.2. Az ajánlatot tevô az árverésen történô adategyeztetésnél köteles bemutatni az árverés foganatosítójának és az
eljáró közjegyzônek:
a) személyazonosítására alkalmas igazolványát, egyéni vállalkozói igazolványát (illetve az egyéni vállalkozói igazolvány kiváltására irányuló szándéknyilatkozatát), illetve ha a jelentkezô gazdasági társaság, akkor 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot, elôtársaságnál a cégbejegyzési eljárás igazolását;
b) az árverési elôleg letétbe helyezésének igazolását;
c) az e melléklet 3.1. pontja szerinti meghatalmazást.

3. cím
Az árverés lebonyolításának szabályai
4.1. Az árverést a Fôvárosi Önkormányzat, illetve az önkormányzati vagyonkezelô szerv alkalmazottja vagy megbízottja vezeti. Az árverés lebonyolítására közjegyzô jelenlétében kerül sor.
4.2. Az árverések nyilvánosak, azon a Fôvárosi Önkormányzat, illetve az önkormányzati vagyonkezelô szerv képviselôjén és a közjegyzôn kívül az ajánlattevôk, illetve meghatalmazással rendelkezô képviselôik, a sajtó képviselôi és más
érdeklôdôk is részt vehetnek. Utóbbiak létszámát az árverés lebonyolítója korlátozhatja, amennyiben jelenlétük jelentôsen akadályozná, vagy lehetetlenné tenné az árverés zavartalan lebonyolítását. Ennek keretében a rendbontók az árverés helyiségébôl külön is eltávolíthatók.
4.3. Az árverés vezetôjének feladata:
a) tájékoztatást ad az ajánlatot tevôk részére az elônyben részesülô elôvásárlási joggal rendelkezôkrôl, sorszámuk
megnevezésével;
b) a közjegyzôi észrevételek alapján a szükséges intézkedéseket megteszi;
c) tájékoztatást ad a licitlépcsô mértékérôl és arról, hogy meghatározása nettóban vagy bruttóban történik-e;
d) az árverés megkezdésekor közli a kikiáltási árat, és felhívja az ajánlatot tevôket a licitálásra;
e) mindenkor közli, illetve szóban rögzíti, hogy ki tartja, ki emeli a kikiáltási árat, ki fejezi be a licitálást – sorszám
szerint;
f) dönt az árverés bezárásáról, gondoskodik a jegyzôkönyv elkészíttetésérôl és felkéri a közjegyzôt a közjegyzôi tanúsítvány kiállítására;
g) intézkedik a visszafizetendô árverési elôlegekrôl;
h) az árverésrôl készült jegyzôkönyvet a kiírónak 3 munkanapon belül megküldi.
5. A licitálásban részt vevôk tárcsa felmutatásával vagy kézfelemeléssel licitálhatnak.
6. Ha a liciten megajánlott vételár nem éri el a kikiáltási árat (bérbeadásnál a bérleti, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadásánál a bérleti vagy megszerzési díj kikiáltási összegét), a kiíró dönt a megajánlott vételár elfogadásáról.
7.1. Az árverésrôl jegyzôkönyvet kell felvenni, amelyben az árverés helyét, idôpontját, lefolyását, a legmagasabb ajánlat értékét, a nyertes ajánlatot tevô és a második legjobb ajánlatot tevô személyét, lakóhelyét, illetve székhelyét, továbbá
a második legjobb ajánlatot tevô ajánlati kötöttségének idôtartamát rögzítik.
7.2. Az árverésrôl készült jegyzôkönyvet az árverést vezetô személy és a jegyzôkönyvvezetô, valamint az árverési
vevô, illetve a bérleti jog megszerzôje írja alá.
7.3. Az árverésrôl készült jegyzôkönyv tartalmazza:
– az azonosító sorszámokat,
– a hirdetési napilapokat, a megjelenés idôpontjait,
– az árverésen bejelentett óvást, kifogásokat, észrevételeket (abban a kérdésben, hogy ilyen esetben árverés megtartható-e, az árverés vezetôjének döntése az irányadó),
– az elárverezett vagyon és helyiség jogi státusának megjelölését, a vételárat,
– a kikiáltási árat és valamennyi ajánlattevô utolsó ajánlatát,
– az árverés nyertesének és második helyezettjének nevét, lakcímét, székhelyét, utolsó árajánlatát, a fizetési módot és technikát,
– azt a kötelezettséget, hogy a nyertesnek a részére megküldött szerzôdéstervezet elfogadásától 5 napon belül
kell szerzôdést kötnie, illetve ha a szerzôdést nem köti meg, a szerzôdéskötésre vonatkozó jogosultságát az elôleggel együtt elveszti,
– a kiíró által esetileg elrendelt tájékoztatás ismertetésének a megtörténtét.
8. Az árverésen nyertes ajánlatot tevôvel kötendô szerzôdés elôkészítése az árverés lebonyolítójának feladata.
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Versenyeztetési Szabályzatának 3. számú melléklete

A SZABÁLYZATBAN SZEREPLÔ FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA
E Szabályzat tekintetében:
a) Ajánlatot tevô (pályázó): bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaság, valamint az elôzôek együttes pályázati ajánlattétel céljából alapított közössége, vagy más alkalmi
egyesülése (konzorcium), aki/amely a pályázati kiírásra, vagy az ajánlattételre történô felhívásra, illetve az árverési
kiírásra ajánlatot tesz. Az ajánlatot tevô közösség (konzorcium) tagjainak felelôssége egyetemleges.
b) Ajánlatok egyesítése: ha a pályázati kiírás, vagy a kiíró azt megengedi, többfordulós pályázatnál az elsô fordulóban érvényes ajánlatot tett és a második fordulóban való részvételre jogot szerzett pályázók közösen is nyújthatnak be
ajánlatot.
c) Elôminôsítô eljárás: olyan nyilvános pályázati felhívás, mely során a kiíró különösen az ajánlatot tevôk teljesítôképességét, szakismeretét, alkalmasságát, illetve pénzügyi megbízhatóságát és fizetôképességét méri fel. A kiíró az
eljárás eredményeképpen olyan listát állít össze, amelynek alapján második fordulóként zártkörû pályázat útján tényleges pályáztatásra kerülhet sor. Az elôminôsítô eljárás elsô fordulójában árajánlat nem kérhetô.
e) Egyfordulós pályázat: az olyan pályázat, melynek kiírása során a pályázati felhívásban az összes pályázati feltételt, s az egyéb – az ajánlat megalapozását elôsegítô – információkat is legkésôbb a kiírást követô 15 napon belül egy országos napilapban nyilvánosságra hozzák.
f) Értesítés (tájékoztatás): a pályázat szempontjából releváns információt az érintettel levél, telefax, vagy e-mail útján kell közölni.
g) Ingatlan és ingó vagyon: a Vr. 1. § (1) bekezdés a) pontjában nevesített vagyon.
h) Kiíró: a Vr. 24. § (4) bekezdés 19/A. pontjában meghatározott személy vagy szerv.
i) Nyilvános pályázat: nyilvános a pályázat, ha a pályázók köre elôre nem határozható meg, illetve a meghatározott
pályázói körbe tartozók száma elôzetesen nem ismert.
j) Önkormányzati vagyonkezelô szervek: a Vr. 24. § (4) bekezdés 35. pontjában meghatározott szervek.
k) Portfólió vagyon: a Vr. 1. § (1) bekezdés b) pontjában nevesített vagyon.
l) Tanácsadó: megfelelô szakértelemmel rendelkezô gazdasági társaság, amely az önkormányzat tulajdonában álló
társaságok átalakulása, privatizációja során nyújt tanácsadást.
m) Többfordulós pályázat: az a pályázat, amelynek elsô fordulójában érvényes ajánlatot tett pályázók közül a kiíró
kiválasztja a következô forduló résztvevôit és – a pályázati kiírással összhangban – felhívja ôket ajánlataik kiegészítésére vagy módosítására.
n) Zártkörû (meghívásos) pályázat: ha a kiíró – e Szabályzatban foglalt feltételek fennállása esetén – az érdekelteket kizárólag közvetlenül hívja fel ajánlattételre és kizárólag e meghívottak nyújthatnak be pályázatot.
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Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2005. szeptember 28–29-i ülésének
jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2018/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elsô napirendként tárgyalja meg a
„Beszámoló a Budapesti Rendôrfôkapitányság 2005.
évi I. féléves tevékenységérôl” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2019/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 42. pontként tárgyalja
meg a „Közszolgáltatási szerzôdés megkötése a
„HEROSZ” Herman Ottó Magyar Országos Állatés Természetvédô Egyesülettel” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2020/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat TISZK szerzôdések megkötésére” címû
elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2021/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható
létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelôlegezésére, a létszámleépítéssel kapcsolatos
költségek nem pályázható részének elszámolására
és a Budai Gyermekkórház megszûnésével kapcsolatos pályázati lehetôségre” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2022/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2023/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Járda és útburkolat helyreállítása” címû elôterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2024/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat egészségügyi minisztériumi pályázatok
támogatására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2025/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a
„Döntés díszpolgári cím és a »Pro Urbe Budapest«
díj adományozásáról” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2026/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 28. pontként tárgyalja meg a
„Beregszász megsegítése” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2027/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 43. pontként tárgyalja meg
a „Javaslat társadalmi szervezetek támogatására a
»8413 Sport célú támogatás« cím 2005. évi irányzata terhére” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2028/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 44. pontként tárgyalja meg
a „Javaslat társadalmi szervezetek támogatására a
»8203 Rekreációs és Sport célú bizottsági keret«
cím 2005. évi elôirányzata terhére” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2029/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a meghívó szerinti 1. és 2. napirendi pontok tárgyalási sorrendjét felcseréli.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2030/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat fôvárosi védettségû gesztenyefasorok megmentésére” címû elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2031/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérôl szóló 2004. évi
CXXXV. törvény módosítására” címû elôterjesztést.

2038/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Budapest-Hegyvidék, XII.
kerület kiemelt közcélú zöldterülete, a Városmajori park fenntartói feladatainak átadás-átvétele” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2032/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a BRFK-állomány
részére az úgynevezett Budapest-pótlék kifizetésére” címû elôterjesztést.

2039/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Budapest XII. kerület
Szilassy út 3. (volt Istenszeme Fogadó) kerületi önkormányzati tulajdonba adása” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2033/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az ötvenévesnél
idôsebb bérházak állapotfelmérésének elindításáról” címû elôterjesztést.

2040/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a csángóföldi magyarok támogatásáról” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2034/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Ferihegyi repülôtérre vezetô út Szemeretelep menti szakaszának zajvédelmére” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2035/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az M5 autópálya
soroksári bevezetô szakasz zajvédelmére (Kossuth
Ferenc-telep)” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2036/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az újrahasznosított papír bevezetésére a Fôpolgármesteri Hivatalban” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2037/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Budapest-Hegyvidék,
XII. kerület kiemelt közcélú zöldterülete, a Gesztenyéskert kezelôi jogának átadása” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2041/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Beszámoló a Budapesti Rendôr-fôkapitányság
2005. évi I. féléves tevékenységérôl.
2. Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására.
3. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X.
15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésben
rögzített egyetértési jog gyakorlására (Bp. XI.
ker., Lágymányosi-öböl és környéke).
4. Javaslat az EREK Kht. felügyelôbizottsági
tagjának megválasztására.
5. A 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosítása.
6. A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó
javaslat.
7. A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat.
8. Javaslat a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról
és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
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9. Rendeletmódosítási javaslat (közterület-használat).
10. Döntés díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról.
11. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
12. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények
feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésbôl történô biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra a 888., 897., 906., 914/2005.
(IV. 27.) Fôv. Kgy. határozatok értelmében.
13. Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
megkötése a Németh László-szobor felállításának támogatása céljából.
14. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár,
Kikötô sétány 5.) végleges létszámleépítés
központi költségvetésbôl történô biztosításához pályázat benyújtására.
15. Javaslat a József Attila Színház Kht., a Vígszínház és a Budapesti Mûvelôdési Központ
alapító okiratának módosítására.
16. Javaslat a kulturális esélyegyenlôségi program 2005. évi céltartalék felosztására.
17. Javaslat az „art” mozik fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert központi pótelôirányzat tervbevételére.
18. Javaslat TISZK szerzôdések megkötésére.
19. Javaslat Budapest, XIV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévô, egyes közterületi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.
20. A Heim Pál Gyermekkórház és a Madarász
Utcai Gyermekkórház összevonása.
21. Javaslat bizottsági tag megválasztására.
22. Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelôlegezésére, a létszámleépítéssel
kapcsolatos költségek nem pályázható részének
elszámolására és a Budai Gyermekkórház megszûnésével kapcsolatos pályázati lehetôségre.
23. Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi
költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó
pályázatra.
24. Javaslat egészségügyi minisztériumi pályázatok támogatására.
25. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi
Rehabilitációs Szakkórház Kht. feladatátvételével kapcsolatos döntésekre.
26. Javaslat a „Befogadó Budapest” EQUAL projekt keretében kötelezettségvállalásra.
27. Javaslat a „Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola bôvítése” beruházás engedélyokiratának jóváhagyására.
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28. Javaslat a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság
alapító okiratának módosítására.
29. Javaslat a „Gazdasági szervezet székhelyének
kialakítása (Kerepesi út)” megnevezésû feladat engedélyokiratának jóváhagyására.
30. „Budapest és vonzáskörzetének zajtérképe”
címû KIOP 1.6.0 központi környezetvédelmi
projektben résztvevô települési önkormányzatok társulási megállapodásának aláírása.
31. KIOP pályázat benyújtása Budapest és vonzáskörzete zajtérképének elkészítése érdekében.
32. Budapesti Közlekedési Rt. alapító okiratának
18. számú módosítása.
33. Javaslat a Budai Gyermekkórház fejlesztésére
kiírt pályázattal kapcsolatos döntésekrôl.
34. Beregszász megsegítése.
35. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2005. évi költségvetésérôl szóló 12/2005. (III.
11.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
36. Beszámoló Budapest Fôváros Önkormányzata
2005. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.
37. Székelyudvarhely és térsége megsegítése.
38. Javaslat a Bp. XIII., Kassák L. u. 78. sz. alatti lakóépület energiatakarékos felújítási pályázat anyagának elfogadására.
39. Javaslat a „FSZEK XXII., Kossuth utcai fiókkönyvtár létesítése” címzett állami támogatással megvalósuló fejlesztési feladat engedélyokiratának jóváhagyására.
40. A drogfogyasztás visszaszorítását célzó programok 2005. évi támogatására kiírt pályázat
elbírálása, javaslat a nyertesnek nyilvánított
szervezetekkel szerzôdés kötésére.
41. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonát
képezô portfólióvagyon minôsítésére, a Vagyongazdálkodás 2005. évi Irányelveinek
kiegészítésére.
42. Javaslat a 4. számú metróvonal Baross tér–
Bosnyák tér közötti, II. szakaszának vonalvezetésére és építéstechnológiájára.
43. Elôterjesztés a központi és fôvárosi céltámogatással 1998 óta megépült, Budapest XIV. és
XVII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen, valamint a XIX. kerületi csatornavagyon befejezett, aktivált eszközként történô
átadás-átvételére.
44. Megállapodás a Részvényesi Szerzôdés módosításáról (FCSM Rt.).
45. A Budapesti Közlekedésszervezô Közhasznú
Társaság társasági szerzôdésének módosítása.
46. Budapesti 4-es metróvonal Budapest kelenföldi jármûtelepének kialakításához szükséges
ingatlanok elôvásárlási jog gyakorlása.
47. A Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac
Igazgatóságánál nyilvántartott – közgyûlési
döntést igénylô – behajthatatlan követeléseinek leírásával összefüggô intézkedés.
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48. Javaslat közterületek személyrôl történô elnevezésére a XI. és XII. kerületben.
49. Budapest II. ker. Budakeszi út 65–67. sz. alatti ingatlan ügye.
50. Közszolgáltatási szerzôdés megkötése a
„HEROSZ” Herman Ottó Magyar Országos
Állat- és Természetvédô Egyesülettel.
51. Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
a „8413 Sport célú támogatás” cím 2005. évi
irányzata terhére.
52. Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
a „8203 Rekreációs és Sport célú bizottsági
keret” cím 2005. évi elôirányzata terhére.
53. Jakab Sándor fellebbezése a Fôvárosi Közgyûlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság 165/2005. (VI. 28.) határozata ellen.
54/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Beszámoló a Budapesti Rendôr-fôkapitányság 2005. évi I. féléves tevékenységérôl.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2042/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kupper Andrásnak, „A Budapesti Közlekedési Rt. alapító okiratának 18. számú
módosítása” címû elôterjesztés napirendrôl való levételére vonatkozó indítványát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2043/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
álláspontja szerint:
– továbbra is elengedhetetlenül szükséges a látható
és intézkedô rendôrök jelenléte a közterületeken.
– A BRFK-nak a civil szervezetek bevonásával
nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a bûnmegelôzési tevékenységre;
– A közlekedési rend és fegyelem fenntartása folyamatos rendôri jelenlétet és határozott intézkedéseket igényel;
– A lakótelepi rendôrség mûködését ki kell terjeszteni valamennyi fôvárosi lakótelepre;
– A BRFK szerzôdéses megállapodásokon alapuló, folyamatos együttmûködése szükséges a
fôvárosi és a kerületi közterület-felügyeletekkel
a közrend és a biztonság javítása érdekében.
2044/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a BRFK 2005. év I. féléves munkájáról
szóló beszámolóját és elismerését fejezi ki a fôváros rendje és biztonsága érdekében tett erôfeszítéseikért.
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A napirend 2. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2045/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Lakos Imre módosító indítványát,
mely szerint: „elfogadja a Fôvárosi Szabályozási
Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.)
önkormányzati rendeletének a III. kerület Mikoviny utca–Folyondár utca–Podolin utca–Doberdó
út által határolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét, oly módon, hogy a Folyondár utca menti
területen álló sorgarázs számára kialakítandó telket
„IZ” jelû keretövezet helyett „övezetbe nem sorolt
közterületbe” sorolja át.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2046/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati
rendeletének a III. kerület, Mikoviny utca–Folyondár utca–Podolin utca–Doberdó út által határolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2047/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a III. kerület, volt Budai
Nagy Antal laktanya területén lévô Bóbita utca
20023/9 hrsz.-ú telekre vonatkozó 2.a. és 2.b. számú mellékletét.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2048/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XI. kerület, Lágymányosi
öböl környéke (Duna folyam–Hengermalom út–
Budafoki út–Dombóvári út által határolt területére
vonatkozó 3. számú mellékletét.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2049/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati
rendeletének a XIV. kerület, Pillangó utca–Mogyoródi út–Róna utca–Fogarasi út által határolt tömb
egy részére vonatkozó 22. számú mellékletét.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2050/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XIV. kerület, Örs vezér tere IKEA
és Sugár üzletközpont elôtti területre (1.a. térkép)
és a XIV. kerület, Róna park–Kacsóh Pongrác út–
Csáktornya park–Ungvár utca (1.b. térkép) által határolt terület egy részére vonatkozó, a Fôvárosi
Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítását.
2051/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének XI. kerület, Alabástrom
utca–Székelykapu utca–Kecskeméti József utca–
Bazsalikom utca által határolt területére vonatkozó
4. számú mellékletét.
2052/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XI. kerület, Balatoni út–
Egér út–MÁV Budapest-Hegyeshalom vasútvonal
által határolt terület egy részére vonatkozó 5. számú mellékletét.
2053/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Rákospatak
utca–Istvánffy utca–Szentes utca–Deés utca által
határolt két tömb egy részének területére vonatkozó 6. számú mellékletét.
2054/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati
rendeletének a XIV. kerület, Kövér Lajos utca–Szugló utca–Angol utca–Egressy út által határolt
tömb egy részére vonatkozó 7. számú mellékletét.
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2055/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Torontál utcai lakótelep–Szitakötô utca–Thököly út által határolt területre vonatkozó 8. számú mellékletét.
2056/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Szentmihályi út–Ötvenes utca–Kerepesi út által határolt területére vonatkozó 9. számú mellékletét.
2057/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Sark utca és
Vezér utca közötti zöldterület kiterjesztésére vonatkozó 10. számú mellékletét.
2058/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Csertô utca–Gvadányi utca–Füredi út által bezárt L7 telepszerû lakóterület keretövezetû háromszög északi
végére vonatkozó 11. számú mellékletét.
2059/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, M3 szerviz
útjának egy részére vonatkozó 12. számú mellékletét.
2060/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, M3 szerviz
útja menti, a Csáktornya utcáig húzódó E-VE
véderdô besorolású terület Tengerszem utca melletti sávjának egy részére vonatkozó 13. számú
mellékletét.
2061/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkor-
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mányzati rendeletének a XIV. kerület, Lôcsei út
melletti Z-KK jelû közkert folytatásának területére
vonatkozó 14. számú mellékletét.

2062/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Thököly
út–Kövér Lajos utca–Bosnyák utca által határolt
tömb egy részének területére vonatkozó 15. számú
mellékletét.
2063/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Stefánia
úton lévô Magyar Állami Földtani Intézet területére vonatkozó 16. számú mellékletét.
2064/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Ifjúság útja–Stefánia út–Hungária körút–Kerepesi út által
határolt terület egy részére vonatkozó 17. számú
mellékletét.
2065/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Csertô utca–Füredi utca és Fogarasi út közötti szakasz területére vonatkozó 18. számú mellékletét.
2066/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Szentmihályi úttól induló, fás, ligetes zöldterület, az Ond
vezér útja menti területére vonatkozó 19. számú
mellékletét.
2067/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XIV. kerület, Mexikói
út–Tábornok utca–Várna utca–Fogarasi út által
határolt területre vonatkozó 20. számú mellékletét.
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2068/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati
rendeletének a XIV. kerület, Várna utca–Tábornok
utca–Bíbor utca–Fogarasi út által határolt terület
egy részére vonatkozó 21. számú mellékletét.
2069/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati
rendeletének a XV. kerület, „MEDIMPEX raktárbázis” (Károlyi Sándor utca–Csömöri patak–Felsôkert
utca menti véderdô által határolt terület) egy részének területére vonatkozó 23. számú mellékletét.
2070/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XVI. kerület, Biztató
út–Árpádföldi sor–Szárnyaskerék út (HÉV-vonal)
– 117579 hrsz.-ú közterület által határolt területére
vonatkozó 24. számú mellékletét.
2071/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XVI. kerület, Mészáros
József utca–Diósy Lajos utca–Újszász utca–
Bökényföldi út által határolt területre vonatkozó
25. számú mellékletét.
2072/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XVIII. kerület, Csérytelep és környéke által határolt területére vonatkozó 26. számú mellékletét.
2073/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének a XX. kerület, Vörösmarty
u.–Szegfû u.–Vágóhíd u.–Tinódi u. által határolt
területére vonatkozó 27. számú mellékletét.
2074/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 59/2005. (IX. 29.) önkor-
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mányzati rendeletének a XXI. kerület, Csepel, Papírgyár és környéke által határolt területére vonatkozó 28. számú mellékletét.
A Fôvárosi Közgyûlés
a 2045–2074/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. határozatainak megfelelô tartalommal megalkotja az
59/2005. (IX. 29.) önkormányzati rendeletét a
Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2075/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosítások
fôvárosi nyilvántartáson történô átvezetésérôl gondoskodjon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 3. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására (Bp. XI.
ker., Lágymányosi-öböl és környéke).
Elôadó: dr. Demszky Gábor

2079/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az EREK Kht. soron következô
taggyûlésén a Fôvárosi Önkormányzat tag képviseletében eljáró személy (dr. Bognár Ilona, az Egészségügyi Ügyosztály vezetôje) kötött mandátumával
eljárva „igen” szavazatával – a fentiekben meghatározottak szerint – támogassa az EREK Kht. társasági szerzôdésének módosítását.
Határidô: az EREK Kht. soron következô taggyûlése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2080/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben az EREK Kht. taggyûlése a társasági szerzôdés módosítását a fentiekben
meghatározottak szerint elfogadja, felhatalmazza a
fôpolgármestert a módosított szerzôdés aláírására.
Határidô: az EREK Kht. soron következô taggyûlését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 5. pontja: A 19/2005. (IV. 22.) Fôv.
Kgy. rendelet módosítása.
Elôadó: Vajda Pál
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja – az elôterjesztô által tett pontosítással –
60/2005. (X. 18.) rendeletét a Budapest fôváros
közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról
és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2076/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XI. kerület, Lágymányosi-öböl és környékére
készült szabályozási tervvel egyetért.
2077/2005. (IX. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy döntésérôl az érintett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô nem lakás céljára szolgáló helyiségek
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására vonatkozó javaslat.
Elôadó: Vajda Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A második napi ülés
A napirend 4. pontja: Javaslat az EREK Kht.
felügyelôbizottsági tagjának megválasztására.
Elôadó: dr. Szolnoki Andrea
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2081/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fidesz-MKDSZ képviselôcsoportja módosító indítványát, mely szerint: „a rendelet 2. § (3) bekezdésének »dönt különösen a helyiségek alkalmi célú (7 napot meg nem haladó)
hasznosításáról« szövegrészt nem javasolja a Közgyûlésnek elfogadásra.”

2078/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
az EREK Kht. felügyelôbizottságában megüresedett
helyre dr. Elek Attilát (anyja neve:*, lakcím:*) jelöli.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
*
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Az 1992. évi LXIII. törvény alapján az adatok közlésétôl eltekintünk.

A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 61/2005. (X. 18.) önkormányzati rendeletét, a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
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lévô nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet,
valamint a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására vonatkozó javaslat.
Elôadó: Vajda Pál

2005. november 21.
A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja – az elôterjesztô által befogadott módosítással – a közterület-használattal kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 64/2005. (X. 18.) Fôv.
Kgy. rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2084/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és ebédszünet elôtti utolsó napirendi pontként tárgyalja meg a „Székelyudvarhely
és térsége megsegítése” címû elôterjesztést.

2082/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fidesz-MKDSZ képviselôcsoportja módosító indítványát, mely szerint: „a rendelet
3. §-át nem javasolja a Közgyûlésnek elfogadásra”.

A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.

A Fôvárosi Közgyûlés

A napirend 10. pontja: Döntés díszpolgári cím és
a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról.
Elôadó: dr. Pálinszki Antal

megalkotja – az elôterjesztô által tett kiegészítéssel
– 62/2005. (X. 18.) önkormányzati rendeletét, a
Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet, valamint a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 8. pontja: Javaslat a fôvárosi kitüntetô
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992.
(X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Endrédy István
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja – az elôterjesztô által befogadott módosítással – 63/2005. (X. 18.) önkormányzati rendeletét a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 9. pontja: Rendeletmódosítási javaslat
(közterület-használat).
Elôadó: dr. Endrédy István
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2083/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Marsi Péter Pál ügyrendi indítványát.

A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 65/2005. (X. 18.) önkormányzati rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló
26/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerint, az elfogadott
kiegészítéssel.
A napirend 11. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2096/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III.
26.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletében a
Közbeszerzési Bizottság létszámát legfeljebb 13
fôben határozza meg.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2097/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletében
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a Közbeszerzési Bizottság létszámát legfeljebb 13
fôben határozza meg.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1875

– „3556 Bay Zoltán Elektronikai Szakközépiskola
és Mûszeripari Szakiskola” cím támogatási és
kiadási elôirányzatát
24 861 E Ft-tal
ebbôl: személyi juttatások
8 834 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok
6 027 E Ft
létszámkeret-változás
–20 fô”

A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 66/2005.
(X. 18.) Fôv. Kgy. rendeletét az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal, valamint az elôterjesztô által
befogadott és a Közgyûlés által külön döntésben
elfogadott módosítással.
A napirend 12. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási
intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésbôl történô biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra a
888., 897., 906., 914/2005. (IV. 27.) Fôv. Kgy. határozatok értelmében.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2098/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Bay Zoltán Elektronikai Szakközépiskola és Mûszeripari Szakiskola megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámleépítések
miatt jelentkezô támogatási igények és létszámkeret változása miatt a 885/2005. (IV. 27.) Fôv. Kgy.
határozatot az alábbira módosítja:
„Az intézményi összevonás keretében 2005. június
30-i hatállyal 28 fô létszámot véglegesen leépít.
Így a Bay Zoltán Elektronikai Szakközépiskola és
Mûszeripari Szakiskola létszámkerete a 20 álláshely megszüntetésének következtében 80 fôrôl
60 fôre, az Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium létszámkerete a 8 álláshely megszüntetésének következtében 161 fôrôl 153 fôre módosul. A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek
teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a
„9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás
egyszeri mûködési kiadásaira” cím elôirányzatának
69 559 E Ft-tal történô csökkentésével egyidejûleg
azonos összeggel megemeli a
– „3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium”
cím támogatási és kiadási elôirányzatát
44 698 E Ft-tal
ebbôl: személyi juttatások
31 050 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok
9 935 E Ft
mûködési célú pénzeszközátadás
3 713 E Ft
létszámkeret-változás
–8 fô

2099/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Az Ihász Dániel Közlekedésgépészeti Szakközépiskola megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámleépítések miatt jelentkezô támogatási igények
és létszámkeret változása miatt a 895/2005. (IV. 27.)
Fôv. Kgy. határozatot az alábbira módosítja:
„Az intézményi összevonás keretében 2005. június
30-i hatállyal 19 fô létszámot véglegesen leépít.
Így az Ihász Dániel Közlekedésgépészeti Szakközépiskola létszámkerete 16 álláshely megszüntetésének következtében 70 fôrôl 54 fôre módosul. A
létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím
elôirányzatának 56 503 E Ft-tal történô csökkentésével egyidejûleg azonos összeggel megemeli a
– „3509 Ihász Dániel Közlekedésgépészeti Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
56 503 E Ft-tal
ebbôl: személyi juttatások
42 805 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok
13 698 E Ft
létszámkeret-változás
–16 fô”
2100/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Móricz Zsigmond Mûszaki Középiskola, Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata
megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámleépítések miatt jelentkezô támogatási igények
változása miatt a 903/2005. (IV. 27.) Fôv. Kgy. határozatot az alábbira módosítja:
„Az intézményi összevonás keretében 2005. június
30-i hatállyal 15 fô létszámot véglegesen leépít.
Így a Móricz Zsigmond Mûszaki Középiskola,
Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata
létszámkerete a 10 álláshely megszüntetésének
következtében 89 fôrôl 79 fôre, a Katona József
Mûszaki, Közgazdasági Szakképzô Iskola és Gimnázium létszámkerete az 5 álláshely megszüntetésének következtében 151 fôrôl 146 fôre módosul.
A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a „9300 Általános tartalék” cím elôirányzatának 168 014 E Ft-tal történô csökkentésével
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a
– „3574 Móricz Zsigmond Mûszaki Középiskola,
Szakiskola és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
30 670 E Ft-tal
ebbôl: személyi juttatások
23 235 E Ft
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munkaadókat terhelô járulékok
7 435 E Ft
létszámkeret-változás
–10 fô
– „3317 Katona József Mûszaki, Közgazdasági
Szakképzô Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
137 344 E Ft-tal
ebbôl: személyi juttatások
104 049 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok
33 295 E Ft
létszámkeret-változás
–5 fô”
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2103/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A négy jogutód iskola létszámkeretét az alábbiak
szerint állapítja meg:
– „3317 Katona József Mûszaki, Közgazdasági
Szakképzô Iskola és Gimnázium” cím engedélyezett létszáma változatlanul 146 fô.
– „3318 Csepel-Sziget Mûszaki Szakközépiskola,
Szakiskola és Kollégium” cím engedélyezett
létszáma változatlanul 227 fô.
– „3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvû Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium”
cím engedélyezett létszáma 159 fôrôl 153 fôre
módosul.
– „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola” cím engedélyezett
létszáma 136 fôrôl 138 fôre módosul.

2101/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Podmaniczky Frigyes Közgazdasági Szakközépiskola megszüntetéséhez kapcsolódó végleges létszámleépítések miatt jelentkezô támogatási igények változása miatt a 911/2005. (IV. 27.) Fôv.
Kgy. határozatot az alábbiakra módosítja:
„Az intézményi összevonás keretében 2005. június
30-i hatállyal 17 fô létszámot véglegesen leépít.
Így a Podmaniczky Frigyes Közgazdasági Szakközépiskola létszámkerete a 17 álláshely megszüntetésének következtében 42 fôrôl 25 fôre módosul.
A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím
elôirányzatának 50 057 E Ft-tal történô csökkentésével egyidejûleg azonos összeggel megemeli a
– „3554 Podmaniczky Frigyes Közgazdasági
Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási
elôirányzatát
50 057 E Ft-tal
ebbôl: személyi juttatások
37 922 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok
12 135 E Ft
létszámkeret-változás
–17 fô”

2104/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A 886/2005. (IV. 27.) Fôv. Kgy. határozatban
szereplô elsô mondat az alábbira módosul:
„Pályázatot nyújt be 24 fô végleges létszámleépítés
miatt 31 645 222 Ft-nak a központi költségvetésbôl
történô biztosítására.”
Határidô: 2005. október 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2105/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A 896/2005. (IV. 27.) Fôv. Kgy. határozatban
szereplô elsô mondat az alábbira módosul:
„Pályázatot nyújt be 11 fô végleges létszámleépítés
miatt 19 781 108 Ft-nak a központi költségvetésbôl
történô biztosítására.”
Határidô: 2005. október 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2102/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Az intézményi összevonáshoz kapcsolódó 76 álláshely végleges megszüntetésébôl adódó összes (pályázható, nem pályázható) támogatási igény változása miatt a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím
elôirányzatának 152 744 E Ft-tal történô csökkentésével egyidejûleg azonos összeggel megemeli az
érintett intézmények támogatási és kiadási
elôirányzatát az alábbiak szerint:

2106/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A 904/2005. (IV. 27.) Fôv. Kgy. határozatban
szereplô elsô mondat az alábbira módosul:
„Pályázatot nyújt be 6 fô végleges létszámleépítés
miatt 7 750 076 Ft-nak a központi költségvetésbôl
történô biztosítására.”
Határidô: 2005. október 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
E Ft-ban

Intézmény neve
3317 Katona József
Szakközépiskola
3318 Csepel-Sziget
Szakközépiskola
3503 Újpesti
Szakközépiskola
3565 Bánki Donát
Szakközépiskola
Összesen

Személyi
juttatás

Munk. terhek,
járulékok

Mûködési célú
pénzeszközátadás

Összesen

Létszám

57 855

18 512

–

76 367

0 fô

8 523

5 928

–

24 451

0 fô

30 210

9 666

–207

39 669

–6 fô

9 285

972

–

12 257

+2 fô

115 873

37 078

–207

152 744

–4 fô
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2107/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A 912/2005. (IV. 27.) Fôv. Kgy. határozatban
szereplô elsô mondat az alábbira módosul:
„Pályázatot nyújt be 13 fô végleges létszámleépítés
miatt 26 958 735 Ft-nak a központi költségvetésbôl
történô biztosítására.”
Határidô: 2005. október 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

kiadásaira” cím 2005. évi elôirányzata 6975 E Ftról 7186 E Ft-ra változik (211 E Ft-tal megemelkedik), és ezzel egyidejûleg a „4213 Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)” cím támogatási és kiadási elôirányzata
6975 E Ft-ról 7186 E Ft-ra változik, melybôl
személyi juttatások
5435 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok
1751 E Ft.

A napirend 13. pontja: Pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodás megkötése a Németh László-szobor felállításának támogatása céljából.
Elôadó: dr. Schiffer János

2112/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az 1 fô végleges létszámleépítése
miatt jelentkezô támogatási igény változása miatt a
„9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás
egyszeri mûködési kiadásaira” cím elôirányzatát
egyszeri jelleggel 211 E Ft-tal csökkenteni és ezzel
egyidejûleg a „4213 Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár, Kikötô sétány 5.)” cím 2005. évi támogatási és kiadási elôirányzatát 211 E Ft-tal növelni szükséges,
ebbôl:
személyi juttatások
160 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok
–51 E Ft.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2108/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Németh László Társaság részére
Csíkszentmihályi Róbert Németh Lászlót ábrázoló
szobra felállításához 2,0 M Ft-ot biztosít.
2109/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A pénzügyi fedezet megteremtése érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen
a Németh László-szobor létesítéséhez támogatás
feladatot 2,0 M Ft-tal és azonos összeget tervbe
vesz az új „8328 Németh László Társaság támogatása” cím felhalmozási célú pénzeszközátadás
elôirányzatán.

2113/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázat benyújtásánál a
791/2005. (III. 31.) Fôv. Kgy. határozatban szereplô összeg „5 666 749 Ft”-ról „5 877 950 Ft”-ra
változik.
Határidô: 2005. október 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2110/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 3. számú melléklet szerinti tartalmú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, és felkéri a fôpolgármestert a „Megállapodás”
aláírására.
Határidô: 2005. október 25.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a József Attila Színház Kht., a Vígszínház és a Budapesti Mûvelôdési Központ alapító okiratának módosítására.
Elôadó: dr. Schiffer János

A napirend 14. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötô sétány 5.) végleges létszámleépítés központi költségvetésbôl történô biztosításához pályázat
benyújtására.
Elôadó: dr. Schiffer János

2114/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest XIII., Déryné köz 2. szám (hrsz.:
27817/8 ), valamint a Budapest XIII., Visegrádi u.
2. szám (hrsz.: 25059/0/A/5) alatti ingatlanokat a
József Attila Színház Kht. ingyenes használatába
adja, egyidejûleg módosítja a József Attila Színház
Kht. alapító okiratát az 1/a. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. számú melléklet szerinti kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2111/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár, Kikötô sétány 5.) intézménynél jelentkezô 1 fô végleges létszámleépítéshez kapcsolódóan a pályázható támogatási igény változása miatt a 790/2005. (III. 31.)
Fôv. Kgy. határozatban szereplô „9114 Céltartalék
intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2115/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Budapest XIII., Pannónia u. 4. szám (hrsz.:
25098/0/A/24), a Budapest XIII., Pannónia u. 6.
szám (hrsz.: 25099/0/A/28), a Budapest XIII., Pan-
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nónia u. 8. szám (hrsz.:25100/0/A/2), a Budapest
XIII., Pannónia u. 10. szám (hrsz.: 25101/1/A/2)
ingatlanokat a Vígszínház ingyenes használatába
adja, egyidejûleg módosítja a Vígszínház alapító
okiratát a 2/a. számú melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert a módosítás, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b. számú melléklet szerinti kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2116/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Kivonja a Budapesti Mûvelôdési Központ költségvetési intézmény használatából, valamint a korlátozottan forgalomképes vagyoni körbôl és a forgalomképes vagyoni körbe sorolja át a Budapest
VIII., Vajdahunyad u. 52. szám alatti, 36365 helyrajzi számú, 42 m2 alapterületû ingatlant.
Határidô: a Közgyûlést követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2117/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készítse elô és terjessze az illetékes bizottság elé az ingatlan értékesítését.
Határidô: a Közgyûlést követô 180 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2118/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Mûvelési Központ alapító
okiratát a 3/a. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a módosítás, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/b. számú melléklet szerinti
aláírására és kiadására.
Határidô: a közgyûlést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 16. pontja: Javaslat a kulturális esélyegyenlôségi program 2005. évi céltartalék felosztására.
Elôadó: dr. Schiffer János
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2119/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Thália Színház Kht. részére, egyszeri jelleggel 30 000 E Ft támogatást biztosít – a
2004. évi 13 339 E Ft pénzmaradvány felhasználása mellett –, a „Gobbi Hilda Páholy” program
2005. évi ütemének szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására.
A támogatás folyósítása érdekében 30 000 E Ft-ot
a ,,9148 Kulturális esélyegyenlôség” címen tervezett elôirányzatról átcsoportosít a ,,8117 Thália
Színház Kht.” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú pénzeszközátadás elôirányzatára.
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2120/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár részére, egyszeri jelleggel 17 000 E Ft támogatást biztosít a Könyvet Házhoz program végrehajtásához.
A támogatás folyósítása érdekében 17 000 E Ft-ot
a ,,9148 Kulturális esélyegyenlôség” címen tervezett elôirányzatról átcsoportosít az „5401 Fôvárosi
Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási
elôirányzatára (a kiadásból személyi juttatások
4000 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok 1280 E
Ft, dologi kiadások 8720 E Ft, intézményi beruházások 3000 E Ft).
2121/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
részére, egyszeri jelleggel 4000 E Ft támogatást
biztosít indukciós hurok telepítésének szervezésére
és lebonyolítására, a jelnyelvi tolmácsolás színházakban történô megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására, valamint a
SINOSZ ifjúsági centrumában filmklub technikai
hátterének biztosítására.
A támogatás folyósítása érdekében 4000 E Ft-ot a
,,9148 Kulturális esélyegyenlôség” címen tervezett
elôirányzatról átcsoportosít a ,,8340 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége” új cím kiadási,
azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatára.
2122/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos
Szövetsége részére egyszeri jelleggel 4000 E Ft támogatást biztosít kulturális szolgáltatásokat igénybe vevô mozgássérülteknek a rendelkezésükre álló
speciális kisbuszokkal történô szállításához.
A támogatás folyósítása érdekében 4000 E Ft-ot a
,,9148 Kulturális esélyegyenlôség” címen tervezett
elôirányzatról átcsoportosít a „8342 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége” új
cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatára.
2123/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Budapesti Mozi Közalapítvány részére 2004-ben
a fôvárosi középiskolák mozgóképoktatáshoz kapcsolódó egyszeri jelleggel biztosított 1000 E Ft támogatás 656 E Ft maradványának felhasználását
2006. június 30-ig meghosszabbítja.
2124/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Budapest Bábszínház és Kolibri Színház részére,
egyszeri jelleggel 5000-5000 E Ft összeget biztosít
az általános iskolások színházi látogatásának támogatására.
A támogatás folyósítása érdekében a ,,9148 Kulturális esélyegyenlôség” cím elôirányzatát 10 000 E
Ft-tal csökkenti, és egyidejûleg megemeli az „5101
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Budapest Bábszínház” cím támogatási és kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát 5000 E
Ft-tal, valamint az „5102 Kolibri Színház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások
elôirányzatát 5000 E Ft-tal.
2125/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Kolibri Színház részére 2004-ben az általános iskolák színházi látogatásának támogatására egyszeri
jelleggel biztosított 4000 E Ft támogatás 389,7 E Ft
maradványának felhasználását 2005. november 30ig meghosszabbítja a 8. számú melléklet szerint.
2126/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Thália Színház Kht. közszolgáltatási szerzôdésének módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a módosítás aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2127/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Szabó Ervin Könyvtárral
a támogatásról szóló megállapodást a 2. számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2128/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetségével a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2129/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetségével a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2130/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Mozi Közalapítvánnyal a
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, az
elszámolási határidô 2006. június 30-ig történô
meghosszabbítására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2131/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Bábszínházzal a
támogatásról szóló megállapodást a 6. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2132/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Kolibri Színházzal a támogatásról szóló megállapodást a 7. és a 2004. évben megkötött megállapodás módosítását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 17. pontja: Javaslat az „art” mozik fejlesztésére kiírt pályázaton elnyert központi pótelôirányzat tervbevételére.
Elôadó: dr. Schiffer János
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2133/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma és a Fôvárosi Önkormányzat közötti támogatási megállapodást a 2. számú melléklet
szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2134/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a központosított
pótelôirányzat módosításáról szóló értesítés megérkezését követôen terjessze a Közgyûlés elé a költségvetési rendeletmódosítást a következô tartalommal:
„A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától
az »art« mozik korszerûsítésének, fejlesztésének
támogatására kapott központi pótelôirányzat összegével, 29 750 E Ft-tal megemeli a »8526 Központosított pótelôirányzatok« cím bevételi, 15 714 E
Ft-tal pedig megemeli a »8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás« cím felhalmozási célú pénzeszközátadás elôirányzatát, továbbá 14 036 E Ft-tal
csökkenti a »8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel« cím bevételi elôirányzatát.”
Határidô: a központosított pótelôirányzat jóváhagyásáról szóló értesítést követô költségvetési rendeletmódosítás
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2135/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 3–6. számú mellékletek szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokat
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az érintett „art” mozik üzemeltetôivel. Felkéri a
fôpolgármestert a megállapodások aláírására.
Határidô: a központosított pótelôirányzat megérkezését követôen azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat TISZK szerzôdések
megkötésére.
Elôadó: dr. Schiffer János
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2136/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Térségi Integrált Szakképzô Központok létrehozása címû HEFOP/2004/3.2.2. pályázat 1. számú melléklet szerinti módosítását benyújtja az „Észak-Pesti” Térségi Integrált Szakképzô Központ (TISZK1) létrehozása céljából
egyéni pályázóként. Felhatalmazza a fôpolgármestert a pályázat módosításának aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2137/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Térségi Integrált Szakképzô Központok létrehozása címû HEFOP/2004/3.2.2. pályázat 2. számú melléklet szerinti módosítását benyújtja a „Belvárosi” Térségi Integrált Szakképzô
Központ (TISZK2) létrehozása céljából konzorciumi fôpályázóként. Felhatalmazza a fôpolgármestert
a pályázat módosításának aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2138/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Térségi Integrált Szakképzô Központok létrehozása címû HEFOP/2004/3.2.2. pályázat Támogatási Szerzôdését az „Észak-Pesti”
Térségi Integrált Szakképzô Központ (TISZK1)
létrehozása céljából egyéni pályázóként megköti a
3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a fôpolgármestert a Támogatási Szerzôdés
aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2139/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Térségi Integrált Szakképzô Központok létrehozása címû HEFOP/2004/3.2.2. pályázat Támogatási Szerzôdését a „Belvárosi” Térségi
Integrált Szakképzô Központ (TISZK2) létrehozása
céljából egyéni pályázóként megköti a 4. számú
melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a
fôpolgármestert a Támogatási Szerzôdés aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2140/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Budapesti Gazdasági Fôiskolával (Budapest
XIV. ker., Buzogány utca 11–13.) a 924/2005. (IV.
27.) Fôv. Kgy. határozattal jóváhagyott Konzorciumi Együttmûködési Megállapodást az 5/a. melléklet szerint közös megegyezéssel megszünteti. Felhatalmazza a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2141/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Megköti a Budapesti Gazdasági Fôiskolával (Budapest XIV. ker., Buzogány utca 11–13.) az elôterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti Konzorciumi
Együttmûködési Megállapodást. Felhatalmazza a
fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2142/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Konzorciumi Tanácsba a Fôvárosi Önkormányzat Ifi István oktatási ügyosztályvezetôt delegálja.
Határidô: a Konzorciumi Együttmûködési Megállapodás aláírását követôen azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2143/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképzô
Központ Kht. (1073 Budapest, Dohány utca 65.)
alapító okiratát a 6. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására
és kiadására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2144/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált Szakképzô
Központ Kht.-val (1073 Budapest, Dohány utca
65.) kötött haszonkölcsön szerzôdést a 7. számú
melléklet szerinti tartalommal módosítja és felkéri
a fôpolgármestert a módosítás aláírására és kiadására.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2145/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképzô Központ (Dohány utca) kialakítás beruházási
célokmányának 1. számú módosítását a melléklet
szerinti tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert a módosított célokmány aláírására.
Határidô: a határozat megjelenését követô 3 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 19. pontja: Javaslat Budapest XIV. kerületi Önkormányzat illetékességi területén lévô, egyes
közterületi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.
Elôadó: Vajda Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2146/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy egyetért a XIV. kerületi
Önkormányzat közigazgatási területén lévô közterületi ingatlanok tulajdonjogának a Fôvárosi Önkormányzat és Budapest-Zugló Önkormányzata
között, az 1990. évi LXV. törvény 68/D. §-a alapján történô rendezésével és az 1. számú melléklet
szerinti megállapodás megkötésével.
2147/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesztés 1. számú mellékletét képezô megállapodás
aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 20. pontja: A Heim Pál Gyermekkórház
és a Madarász Utcai Gyermekkórház összevonása.
Elôadó: dr. Szolnoki Andrea
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2148/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Madarász Utcai Gyermekkórház és Rendelôintézetet,
mint önálló költségvetési intézményt 2005. december 31-ével egyetemleges jogutódlással megszünteti, jogutódja a Heim Pál Gyermekkórház. Jóváhagyja az errôl szóló – 7. számú mellékletben
csatolt – megszüntetô okiratot, és annak aláírására
felhatalmazza a fôpolgármestert.
Határidô: 2005. november 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2149/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megszüntetett intézmény záróbeszámolójának
2005. december 31-i fordulónappal, teljes körûen,
analitikus táblázatokkal alátámasztottan és az éves
költségvetési beszámolónak megfelelô tartalommal
történô elôkészítésérôl és terjessze azt a Fôvárosi
Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2006. áprilisi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2150/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
2005. december 31-i hatállyal módosítja Fôvárosi
Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház alapító
okiratát az elôterjesztés 8/b. számú melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás és – az elôterjesztés 8/c. számú mellékleteként
csatolt – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidô: 2005. november 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 67/2005. (X. 18.) Fôv. Kgy. önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2151/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, intézkedjen aziránt, hogy
a Heim Pál Gyermekkórház fôigazgatója gondoskodjon a két intézmény egyesítésével kapcsolatos
feladatok végrehajtásáról, irányításáról.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2152/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, gondoskodjon az egyetemleges jogutódlással történô megszüntetéssel
összefüggésben jelentkezô többletkiadások (végkielégítés, egyéb bérjellegû kifizetések és járulékai) a dolgozói nyilatkozatok függvényében történô kidolgozásáról és a fedezet biztosításáról utólagos elszámolási kötelezettséggel.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2005. novemberi
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2153/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A két kórház összevonása költségeinek fedezetére 90 000 E Ft-ot biztosít a „9114 Céltartalék
intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési
kiadásaira” cím terhére, ezzel egyidejûleg azonos
összeget vesz tervbe az új fôpolgármesteri hatáskörû, „9184 Céltartalék a Heim Pál Gyermekkórház
összevonásával kapcsolatos feladatokra” címen
mûködési célú tartalék elôirányzaton. A céltartalékból kifizetés csak az összevonással kapcsolatos
feladatokra történhet, számla ellenében, utólagos finanszírozással. A gyermekgyógyászati szakellátás
racionalizálása, a Heim Pál és Madarász Utcai Gyermekkórház összevonása kapcsán közép- és hosszú
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távon – az összevonással járó egyszeri költségeken
túl – mûködési kiadási többlettel nem járhat.
Határidô: a költségvetési rendelet módosítására
azonnal, a kifizetések teljesítésére folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2154/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és következô pontként tárgyalja
meg a „Javaslat bizottsági tag megválasztására” címû elôterjesztést.
A napirend 21. pontja: Javaslat bizottsági tag megválasztására.
Elôadó: Gy. Németh Erzsébet
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2155/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Közbeszerzési Bizottság tagjának megválasztja
Tüttô Katát és Dombai Gábort.
Határidô: az SZMSZ módosítás hatálybalépésének
napja
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 22. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelôlegezésére, a létszámleépítéssel kapcsolatos
költségek nem pályázható részének elszámolására és a
Budai Gyermekkórház megszûnésével kapcsolatos pályázati lehetôségre.
Elôadó: dr. Szolnoki Andrea
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2156/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a létszámleépítéshez kapcsolódó
pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében
egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi
szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira”
cím elôirányzatának 37 679 E Ft összeggel történô
csökkentésével egyidejûleg megemeli az alábbi intézmények kiadási és támogatási elôirányzatát – utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen – az alábbiak szerint:
Kiadásból: személyi juttatás
28 544 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok
9 135 E Ft
Létszámkeret-változás
–16 fô
A 2005. évben a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szer-
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kezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” címre kell visszapótolni.
a) A Szent László Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– 2005. szeptember 1-jei hatállyal 1 fô létszámot
véglegesen leépít és az intézmény létszámkeretét 1148 fôben állapítja meg;
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel 8493 E Ft összegû támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a
pályázat benyújtását megelôzôen. Ennek érdekében 8493 E Ft összeggel megemeli az „1108
Szent László Kórház” cím támogatási és mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 6434 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok: 2059 E Ft);
b) A Szent Imre Kórház és Rendelôintézet hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– 2005. június 30-i hatállyal 8 fô létszámot véglegesen leépít és az intézmény létszámkeretét
1148 fôben állapítja meg;
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel 18 775 E Ft összegû támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen. Ennek érdekében 18 775 E Ft összeggel megemeli az „1110
Szent Imre Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási és mûködési kiadások elôirányzatát
(ebbôl személyi juttatások: 14 223 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok: 4552 E Ft);
c) A Heim Pál Gyermekkórház hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– 2005. május 1-jei hatállyal kezdôdôen 7 fô létszámot véglegesen leépít és az intézmény létszámkeretét 1041 fôben állapítja meg;
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel 10 411 E Ft összegû támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen. Ennek érdekében 10 411 E Ft összeggel megemeli az „1118
Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és
mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 7887 E Ft, munkaadókat terhelô
járulékok: 2524 E Ft).

2157/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az érintett egészségügyi intézmények – Szent László Kórház, Szent
Imre Kórház, Heim Pál Gyermekkórház – létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének soron kívüli átutalására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2158/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Az intézmények megszûnéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében
egyszeri jelleggel, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelôzôen az alábbi összegû támogatásokat biztosítja:
– a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím elôirányzatát csökkenti 30 034 E Ft összeggel és
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az
„1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház”
cím támogatási és mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 22 753 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok: 7281 E Ft);
– a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím elôirányzatát csökkenti 39 326 E Ft összeggel és
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az
„1117 Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet” cím támogatási és mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 29 792 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok: 9534 E Ft).
2159/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az érintett egészségügyi intézmények – Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház, Budai Gyermekkórház – megszûnéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének soron kívüli átutalására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2160/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a központi költségvetésbôl a nem pályázható, munkaviszony-megszüntetéssel összefüggô egyéb kifizetések (a felmentési és a végkielégítési összegen felül a jubileumi jutalom, szabadságmegváltás, 1 havi külön juttatások és egyéb
kifizetések) részletes kimutatását (1. számú és
2. számú melléklet tartalmazza), melyek biztosítása a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” címkódról történik. Továbbá kötelezi az intézményeket,
hogy a késôbbiekben a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek elszámolásakor a pályázható kiadások mellett a nem pályázható kiadásokkal is részletesen számoljanak el.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 23. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi
költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra.
Elôadó: dr. Szolnoki Andrea
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2161/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
hozzájárul ahhoz, hogy az „1101 Szent Margit
Kórház és Rendelôintézet”, az „1106 SchöpfMerei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” és
az „1108 Szent László Kórház” átszervezéséhez
kapcsolódó racionalizálás keretében 41 álláshely
szûnjön meg az alábbi megoszlásban:
Címkód
1101

Intézmény megnevezése

Megszûnô
álláshely

Szent Margit Kórház
és Rendelôintézet

21

1106

Schöpf-Merei Ágost Kórház

13

1108

Szent László Kórház
Összesen:

7
41

2162/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be 62 fô végleges létszámleépítése miatt 95 040 561 Ft összegnek a központi költségvetésbôl történô biztosítására. A Schöpf-Merei
Kórház és Anyavédelmi Központ esetében a tényleges kifizetés dokumentumait legkésôbb 2006.
január 30-ig megküldi. A létszámcsökkentéssel
érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévô üres álláshelyeken, az elôreláthatólag megüresedô álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartási körén kívüli munkáltatónál az érintett
munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a pályázat elkészítésére, aláírására és benyújtására.
Határidô: 2005. október 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2163/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi
kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím
elôirányzatának 29 570 E Ft összeggel történô
csökkentésével egyidejûleg módosítja az érintett
intézmények kiadási és támogatási elôirányzatát az
alábbiak szerint:
Kiadásból: személyi juttatás
22 402 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok
7 168 E Ft
Létszámkeret-változás
–41 fô
Úgy dönt, hogy a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” címre kell visszapótolni.
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a) A Szent Margit Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– 2005. július 30-i hatállyal kezdôdôen 21 fô létszámot véglegesen leépít (ebbôl 17 fô pályázható és 4 fô nem pályázható) és az intézmény létszámkeretét 695 fôben állapítja meg;
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi köte-
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lezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel 25 632 E Ft támogatást biztosít. Ennek
érdekében 25 632 E Ft összeggel megemeli az
„1101 Szent Margit Kórház és Rendelôintézet”
cím támogatási és mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 19 418 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok: 6214 E Ft);
M.e.: ezer Ft

Intézmény neve,
címkódja

1101 Szent
Margit Kórház
és Rendelôintézet

Közgyûlés által
jóváhagyott elôleg
Személyi Munkaadói
Összesen
juttatások járulékok
12 299

3936

16 235

Pályázható tényleges
kifizetés összege

Nem pályázható tényleges
kifizetés összege

Személyi Munkaadói
Személyi Munkaadói
Összesen
Összesen
juttatások járulékok
juttatások járulékok
16 465

5269

b) A Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– 2005. június 30-i hatállyal kezdôdôen 13 fô létszámot véglegesen leépít (ebbôl 9 fô pályázható
és 4 fô nem pályázható) és az intézmény létszámkeretét 223 fôben állapítja meg;
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi köte-

21 734

15 252

4881

20 133

lezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel 6821 E Ft támogatást biztosít. Ennek
érdekében 6821 E Ft összeggel megemeli az
„1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím támogatási és mûködési
kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 5168 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok:
1653 E Ft);
M.e.: ezer Ft

Intézmény neve,
címkódja

1106 SchöpfMerei Ágost
Kórház

Közgyûlés által
jóváhagyott elôleg
Személyi Munkaadói
Összesen
juttatások járulékok
8341

2670

11 011

Pályázható tényleges
kifizetés összege

Nem pályázható tényleges
kifizetés összege

Személyi Munkaadói
Személyi Munkaadói
Összesen
Összesen
juttatások járulékok
juttatások járulékok
6234

1995

c) A Szent László Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
2005. július 30-i hatállyal kezdôdôen 7 fô létszámot
véglegesen leépít (ebbôl 7 fô pályázható) és az intézmény létszámkeretét 1149 fôben állapítja meg;
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri

8229

7275

2328

9603

jelleggel 1370 E Ft támogatást biztosít. Ennek
érdekében 1370 E Ft összeggel megemeli az
„1108 Szent László Kórház” cím támogatási és
mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 1038 E Ft, munkaadókat terhelô
járulékok: 332 E Ft);
M.e.: ezer Ft

Intézmény neve,
címkódja

1108 Szent
László
Kórház

Közgyûlés által
jóváhagyott elôleg
Személyi Munkaadói
Összesen
juttatások járulékok
19 631

6281

25 912

Pályázható tényleges
kifizetés összege

Nem pályázható tényleges
kifizetés összege

Személyi Munkaadói
Személyi Munkaadói
Összesen
Összesen
juttatások járulékok
juttatások járulékok
15 614

4996

20 610

5055

1617

6672
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d) A Szent Imre Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel 22 E Ft támogatást biztosít. Ennek ér-

1885

dekében 22 E Ft összeggel megemeli az „1110
Szent Imre Kórház” cím támogatási és mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 16 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok:
6 E Ft);
M.e.: ezer Ft

Intézmény neve,
címkódja

1110 Szent
Imre Kórház

Közgyûlés által
jóváhagyott elôleg
Személyi Munkaadói
Összesen
juttatások járulékok
1575

504

2079

Pályázható tényleges
kifizetés összege

Nem pályázható tényleges
kifizetés összege

Személyi Munkaadói
Személyi Munkaadói
Összesen
Összesen
juttatások járulékok
juttatások járulékok
1083

347

e) A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház hatékonyabb
gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolása érdekében egyszeri jelleggel 4275 E Ft
támogatást elvon. Ennek érdekében 4275 E Ft

1430

508

163

671

összeggel csökkenti az „1114 Jahn Ferenc Délpesti Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási
és mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 3238 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok: 1037 E Ft);
M.e.: ezer Ft

Intézmény neve,
címkódja

1114 Jahn
Ferenc Dél-pesti
Kórház

Közgyûlés által
jóváhagyott elôleg
Személyi Munkaadói
Összesen
juttatások járulékok
78 241

25 037

103 278

Pályázható tényleges
kifizetés összege

Nem pályázható tényleges
kifizetés összege

Személyi Munkaadói
Személyi Munkaadói
Összesen
Összesen
juttatások járulékok
juttatások járulékok
32 605

2164/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a Szent Margit
Kórház, a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht., a Szent László Kórház és a
Szent Imre Kórház létszámleépítéséhez kapcsolódó
juttatások fedezetének soron kívüli átutalására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2165/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelôen
megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

10 433

42 398

13 567

55 965

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2167/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
hozzájárul ahhoz, hogy az „1101 Szent Margit
Kórház és Rendelôintézet”, az „1106 SchöpfMerei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” és
az „1108 Szent László Kórház” átszervezéséhez
kapcsolódó racionalizálás keretében 41 álláshely
szûnjön meg az alábbi megoszlásban:

Címkód

Intézmény megnevezése

Megszûnô
álláshely

1101

Szent Margit Kórház
és Rendelôintézet

21

1106

Schöpf-Merei Ágost Kórház

13

1108

Szent László Kórház

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2166/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, újra kíván szavazni a határozati javaslatról és egyidejûleg a 2161-2165/2005. (IX. 29.)
Fôv. Kgy. határozatait hatályon kívül helyezi.

43 038

Összesen:

7
41
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elôirányzatának 29 570 E Ft összeggel történô
csökkentésével egyidejûleg módosítja az érintett
intézmények kiadási és támogatási elôirányzatát az
alábbiak szerint:
Kiadásból: személyi juttatás
22 402 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok
7 168 E Ft
Létszámkeret-változás
–41 fô
Úgy dönt, hogy a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” címre kell visszapótolni.

2168/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be 62 fô végleges létszámleépítése miatt 95 040 561 Ft összegnek a központi költségvetésbôl történô biztosítására. A Schöpf-Merei
Kórház és Anyavédelmi Központ esetében a tényleges kifizetés dokumentumait legkésôbb 2006. január 30-ig megküldi. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévô üres álláshelyeken, az elôreláthatólag megüresedô álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási
körén kívüli munkáltatónál az érintett munkavállalók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására
nincs lehetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a pályázat elkészítésére, aláírására és benyújtására.
Határidô: 2005. október 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

a) A Szent Margit Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– 2005. július 30-i hatállyal kezdôdôen 21 fô létszámot véglegesen leépít (ebbôl 17 fô pályázható és 4 fô nem pályázható) és az intézmény létszámkeretét 695 fôben állapítja meg;
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel 25 632 E Ft támogatást biztosít. Ennek
érdekében 25 632 E Ft összeggel megemeli az
„1101 Szent Margit Kórház és Rendelôintézet”
cím támogatási és mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 19 418 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok: 6214 E Ft);

2169/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi
kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím

M.e.: ezer Ft
Intézmény neve,
címkódja

1101 Szent
Margit Kórház
és Rendelôintézet

Közgyûlés által
jóváhagyott elôleg
Személyi Munkaadói
Összesen
juttatások járulékok
12 299

3936

16 235

Pályázható tényleges
kifizetés összege

Nem pályázható tényleges
kifizetés összege

Személyi Munkaadói
Személyi Munkaadói
Összesen
Összesen
juttatások járulékok
juttatások járulékok
16 456

5269

b) A Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– 2005. június 30-i hatállyal kezdôdôen 13 fô létszámot véglegesen leépít (ebbôl 9 fô pályázható
és 4 fô nem pályázható) és az intézmény létszámkeretét 223 fôben állapítja meg;
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi köte-

21 734

15 252

4881

20 133

lezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel 6821 E Ft támogatást biztosít. Ennek
érdekében 6821 E Ft összeggel megemeli az
„1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím támogatási és mûködési
kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 5168 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok:
1653 E Ft);
M.e.: ezer Ft

Intézmény neve,
címkódja

1106 SchöpfMerei Ágost
Kórház

Közgyûlés által
jóváhagyott elôleg
Személyi Munkaadói
Összesen
juttatások járulékok
8341

2670

11 011

Pályázható tényleges
kifizetés összege

Nem pályázható tényleges
kifizetés összege

Személyi Munkaadói
Személyi Munkaadói
Összesen
Összesen
juttatások járulékok
juttatások járulékok
6234

1995

8229

7275

2328

9603
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c) A Szent László Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
2005. július 30-i hatállyal kezdôdôen 7 fô létszámot
véglegesen leépít (ebbôl 7 fô pályázható) és az intézmény létszámkeretét 1149 fôben állapítja meg;
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri

1887

jelleggel 1370 E Ft támogatást biztosít. Ennek
érdekében 1370 E Ft összeggel megemeli az
„1108 Szent László Kórház” cím támogatási és
mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 1038 E Ft, munkaadókat terhelô
járulékok: 332 E Ft);
M.e.: ezer Ft

Intézmény neve,
címkódja

1108 Szent
László Kórház

Közgyûlés által
jóváhagyott elôleg
Személyi Munkaadói
Összesen
juttatások járulékok
19 631

6281

25 912

Pályázható tényleges
kifizetés összege

Nem pályázható tényleges
kifizetés összege

Személyi Munkaadói
Személyi Munkaadói
Összesen
Összesen
juttatások járulékok
juttatások járulékok
15 614

4996

d) A Szent Imre Kórház hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel 22 E Ft támogatást biztosít. Ennek ér-

20 610

5055

1617

6672

dekében 22 E Ft összeggel megemeli az „1110
Szent Imre Kórház” cím támogatási és mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 16 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok:
6 E Ft);
M.e.: ezer Ft

Intézmény neve,
címkódja

1108 Szent
Imre Kórház

Közgyûlés által
jóváhagyott elôleg
Személyi Munkaadói
Összesen
juttatások járulékok
1575

504

2079

Pályázható tényleges
kifizetés összege

Nem pályázható tényleges
kifizetés összege

Személyi Munkaadói
Személyi Munkaadói
Összesen
Összesen
juttatások járulékok
juttatások járulékok
1083

e) A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház hatékonyabb
gazdálkodásának elôsegítése érdekében:
– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi elszámolása érdekében egyszeri jelleggel 4275 E Ft
támogatást elvon. Ennek érdekében 4275 E Ft

347

1430

508

163

671

összeggel csökkenti az „1114 Jahn Ferenc Délpesti Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási
és mûködési kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 3238 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok: 1037 E Ft);
M.e.: ezer Ft

Intézmény neve,
címkódja

1114 Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház

Közgyûlés által
jóváhagyott elôleg
Személyi Munkaadói
Összesen
juttatások járulékok
78 241

25 037

103 278

Pályázható tényleges
kifizetés összege

Nem pályázható tényleges
kifizetés összege

Személyi Munkaadói
Személyi Munkaadói
Összesen
Összesen
juttatások járulékok
juttatások járulékok
32 603

2170/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a Szent Margit
Kórház, a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht., a Szent László Kórház és a
Szent Imre Kórház létszámleépítéséhez kapcsolódó
juttatások fedezetének soron kívüli átutalására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

10 433

43 038

42 398

13 567

55 965

2171/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelôen
megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A napirend 24. pontja: Javaslat egészségügyi minisztériumi pályázatok támogatására.
Elôadó: dr. Szolnoki Andrea
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

léklet II. fejezet Egészségügyi Bizottság cím 4.
pontjában foglalt hatáskört, és jóváhagyja a „9112
Évközi indítású beruházások Egészségügyi feladatok VIII. Ágazati keretek és keret jellegû fejlesztések” között az egészségügyi minisztériumi pályázatokhoz önrész fedezete megnevezésû, 20,0 M Ft
összegû keret felosztását az alábbiak szerint:

2172/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. mel-

PÁLYÁZÓ
INTÉZMÉNY
MEGNEVEZÉSE

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZENT IMRE
KÓRHÁZ

a meglévô sürgôsségi
centrumok (SO1), sürgôsségi
betegellátó osztályok (SO2)
gép-mûszer fejlesztésére

JAHN FERENC
DÉL-PESTI
KÓRHÁZ

a meglévô sürgôsségi
centrumok (SO1), sürgôsségi
betegellátó osztályok (SO2)
gép-mûszer fejlesztésére

JAHN FERENC
DÉL-PESTI
KÓRHÁZ

helikopter felés leszállóhely létrehozására

SZENT LÁSZLÓ
KÓRHÁZ

sürgôsségi centrumok (SO1),
sürgôsségi betegellátó
osztályok (SO2) létrehozására,
fejlesztésére
ÖSSZESEN:

2005. november 21.

IGÉNYELT
ÖNKORPÁLYÁZAT
MINISZMÁNYZATTELJES
TÉRIUMI
TÓL
ÖSSZEGE TÁMOGATÁS IGÉNYELT
(M Ft)
ÖSSZEGE
ÖNRÉSZ
(M Ft)
(M Ft)

16,0

9,600

16,59

9,954

4,2

3,360

6,400

6,636

0,840

Helikopter felés leszállópálya
felújítása, átalakítása, szabványosítása

22,800

5,700

65,29 M Ft

45,714 M Ft

19,576 M Ft

2174/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Támogatja a fôvárosi tulajdonú, regionális feladatokat ellátó egészségügyi intézményeinek – sürgôsségi betegellátó rendszer fejlesztésére kiírt –
egészségügyi minisztériumi pályázatait.
2175/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A pályázati önrészek fedezetét az egészségügyi
ágazathoz tartozó céltartalékok az alábbi táblázat

Többfunkciós
ultrahang

Sürgôsségi
osztály mûszerezettségének javítása
(monitor, infúziós
pumpa, EKG,
mellkasszívó)

28,5

2173/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A felosztás alapján az érintett intézményeket eredményes pályázatuk esetén támogatja a megjelölt
önrész átvállalásával, felkéri a fôpolgármestert az
errôl szóló Támogató Nyilatkozatok kiadására.
Határidô: a Támogató Nyilatkozatok tekintetében
a határozathozatalt követôen 3 napon belül, illetve
a pályázatok eredményhirdetését követôen 15 napon belül.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

PÁLYÁZAT
RÉSZLETES
TARTALMA

A sürgôsségi gyermekellátó osztály
fejlesztése (mobil
ultrahang, lélegeztetô,
defibrillátor, EKG)

szerinti eddig fel nem használt elôirányzatainak zárolásával biztosítja.
Címkód
száma
9102
9112

Címkód neve

Egészségügyi tartalék
Évközi indítású beruházások
címen az Egészségügyi
Minisztériumi pályázatokhoz
önrész fedezete feladat
9175
Céltartalék a kórházak takarékossági programjára
9202
Egészségügyi célú bizottsági
keret céltartaléka
9214
Fôvárosi egészségfejlesztési
célú bizottsági keret céltartaléka
Felhasználható elôirányzat összesen:

Fel nem
használt
elôirányzat
(E Ft)
43 830

424
20 000
150
1 848
66 252

2005. november 21.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2176/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Közgyûlés eseti jelleggel magához
vonja a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendelet 5. melléklet II. A Közgyûlés által a
bizottságokra átruházott hatáskörét (hatáskörök
jegyzéke, 4. pont) és jóváhagyja a „9112 Évközi

1889

indítású beruházások Egészségügyi feladatok VIII.
Ágazati keretek és keret jellegû fejlesztések” között az egészségügyi minisztériumi pályázatokhoz
önrész fedezete megnevezésû keret felosztását és
úgy dönt, hogy az alábbi intézményeket eredményes pályázatuk esetén támogatja a megjelölt önrész átvállalásával:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZAT
TELJES
ÖSSZEGE
(M Ft)

IGÉNYELT
MINISZTÉRIUMI
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE (M Ft)

ÖNKORMÁNYZATTÓL
IGÉNYELT
ÖNRÉSZ (M Ft)

SZENT JÁNOS
KÓRHÁZ

sürgôsségi centrumok (SO1),
sürgôsségi betegellátó osztályok
(SO2) létrehozására, fejlesztésére

145,0

121,0

24,0

KÁROLYI
SÁNDOR
KÓRHÁZ

sürgôsségi centrumok (SO1),
sürgôsségi betegellátó osztályok
(SO2) létrehozására, fejlesztésére

100,0

80,0

20,0

JAHN FERENC
DÉL-PESTI
KÓRHÁZ

sürgôsségi centrumok (SO1),
sürgôsségi betegellátó osztályok
(SO2) létrehozására, fejlesztésére

69,0

55,2

13,8

MADARÁSZ
UTCAI GYERMEKKÓRHÁZ

központi ügyeletek létrehozására,
illetve ügyeletek
központosítására

30,0

10,0

20,0

PÁLYÁZÓ
INTÉZMÉNY
MEGNEVEZÉSE

ÖSSZESEN:
Határidô: a Támogató Nyilatkozatok tekintetében
a határozathozatalt követô 3 napon belül, illetve a
pénzügyi átcsoportosításról a pályázatok eredményhirdetését követô 15 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2177/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
A 2176/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. határozatban
szereplô intézmények nyertes pályázata esetén a
szükséges önrészt a zárolt elôirányzatok mértékéig
biztosítja.
Határidô: a Támogató Nyilatkozatok tekintetében
a határozathozatalt követô 3 napon belül, illetve a
pénzügyi átcsoportosításról a pályázatok eredményhirdetését követô 15 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 25. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. feladat átvételével kapcsolatos döntésekre.
Elôadó: dr. Szolnoki Andrea
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2178/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Közhasznú Társaság (székhely: 2026 Visegrád, Gizella telep) alapító okiratát az 1/B. szá-

344,0 M Ft

266,2 M Ft

77,8 M Ft

mú melléklet szerint módosítja – így az egészségügyi szolgáltató tevékenységének kezdô idôpontja
2006. január 1-jére változik. Felkéri a fôpolgármestert a módosítás (1/B. számú melléklet) és a
módosítással egységes szerkezetû alapító okiratnak
az elôterjesztés 1/C. számú melléklete szerinti tartalommal történô aláírására. A Társaság az egészségügyi szolgáltató feladat átvételig az államháztartás mûködési rendjérôl szóló 217/1998. (XII.
30.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott
elôkészítô feladatokat végzi.
Határidô: 2006. január 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2179/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház Kht.-vel 2005. március 17-én kötött
feladatellátási szerzôdés 1. számú módosítását a
2/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert a szerzôdésmódosítás aláírására.
Határidô: 2005. október 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2180/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház Kht.-vel a 2005. március 17-én kötött
használatba adási szerzôdés 1. számú módosítását

1890

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
a 3/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert a szerzôdésmódosítás aláírására.
Határidô: 2005. október 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 27. pontja: Javaslat a „Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskola bôvítés” beruházás engedélyokiratának jóváhagyására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

2181/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 63/2005. (I. 27.) Fôv.
Kgy. határozatát, és felkéri a fôpolgármestert, hogy
tegyen javaslatot a Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház költségvetési intézmény (székhely: 2026 Visegrád, Gizella telep)
2006. január 1-jével történô jogutód nélküli megszüntetésére.
Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2185/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
bôvítés” beruházás engedélyokiratát és felkéri a
fôpolgármestert a beruházási engedélyokirat mellékletben szereplô tartalommal történô aláírására.
Határidô: jóváhagyást követô 15 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a „Befogadó Budapest” EQUAL projekt keretében kötelezettségvállalásra.
Elôadó: dr. Bakonyi Tibor, dr. Szolnoki Andrea

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fôvárosi
Tûzoltóparancsnokság alapító okiratának módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2182/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005.
(III. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint nyilatkozatot tesz a 2. és 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert, hogy a nyilatkozatokat írja alá.
Határidô: a Közgyûlési döntést követô 15. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2186/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság
alapító okiratát a 2. számú mellékletben foglaltak
szerint módosítja. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosításának aláírására és a Fôvárosi
Tûzoltóparancsnokság módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt (3. számú melléklet) alapító
okiratának kiadására.
Határidô: 2005. október 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2183/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal maximum 12 872 E Ft erejéig, a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, mint a „Befogadó Budapest” EQUAL projekt keretében projektpartnert érintô támogatás visszafizetésére,
amennyiben a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatás szabálytalan felhasználását állapítja meg a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2184/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal maximum 12 384 E Ft
erejéig, a Fôvárosi Állat- és Növénykert, mint a
„Befogadó Budapest” EQUAL projekt keretében
projektpartnert érintô támogatás visszafizetésére,
amennyiben a projekt részben vagy egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatás szabálytalan felhasználását állapítja meg a Foglalkoztatáspolitikai
és Munkaügyi Minisztérium.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A napirend 29. pontja: Javaslat a „Gazdasági szervezet székhelyének kialakítása (Kerepesi út)” megnevezésû feladat engedélyokiratának jóváhagyására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2187/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Gazdasági szervezet székhelyének
kialakítása (Bp. VIII., Kerepesi út)” megnevezésû
feladat engedélyokiratát bruttó 200,0 mFt-os teljes
bekerülési költséggel az 1. számon mellékelt engedélyokirat szerinti éves ütemezéssel, és felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés döntését követô
30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 30. pontja: „Budapest és vonzáskörzetének zajtérképe” címû KIOP 1.6.0 központi környezetvédelmi projektben résztvevô települési önkormányzatok
társulási megállapodásának aláírása.
Elôadó: dr. Bakonyi Tibor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2188/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Budapest és vonzáskörzete települési önkormányzatainak társulási megállapodását, és felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2005. október 6.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 31. pontja: KIOP pályázat benyújtása
Budapest és vonzáskörzete zajtérképének elkészítése érdekében.
Elôadó: dr. Bakonyi Tibor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2189/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy „Budapest és vonzáskörzete zajtérképének elkészítése” címû pályázatot a KIOP 1.6.0.
„Levegôszennyezés és zajterhelés mérése” központi program keretében benyújtja és egyben felhatalmazza a fôpolgármestert a pályázat aláírására.
Határidô: 2005. október 5.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2190/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja tájékoztatásul a jelen elôterjesztés 1. számú mellékletét képezô Támogatási Szerzôdés tervezetben foglalt feltételeket és felhatalmazza a
fôpolgármestert a 2. számú mellékletet képezô
szándéknyilatkozat aláírására.
Határidô: 2005. október 5.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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tés pénzügyi fedezetének biztosításához 3000 E Fttal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím
kiadási elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeget
tervbe vesz az új „8361 Beregszászi Városvédô,
-szépítô és Mûvelôdési Alapítvány” cím kiadási,
azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás
elôirányzatán.
2199/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az 1. számú melléklet szerinti tartalmú támogatási szerzôdést a Beregszászi
Városvédô, -szépítô és Mûvelôdési Alapítvánnyal
és felkéri a fôpolgármestert a szerzôdés aláírására.
Határidô: 2005. október 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 35. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2005. évi költségvetésérôl szóló
12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2200/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító indítványát, mely szerint: „A visszatérítendô támogatást
2006. január 1-jétôl kilenc hónap alatt, azaz 2006.
szeptember 30-ig kell visszafizetni, a 4. számú melléklet 6. oszlopa szerinti havi egyenlô részletekben.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2201/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a XIII., XVII., XXI., XXII. és
XXIII. kerületi Önkormányzatok részére, a 2004.
évi korrigált forrásmegosztás miatti egyszeri negatív korrekciók részbeni ellentételezése érdekében,
egyszeri és egyösszegû visszatérítendô támogatás
igénybevételének lehetôségét biztosítja az elôterjesztés 4. számú mellékletének 5. oszlopa szerint.
A támogatás nyújtásának feltételei:
A kerületi önkormányzatok 2005. október 28-ig jelezhetik igényüket a fenti támogatásokra a kerület
részérôl megfelelôen kitöltött, jóváhagyott és
aláírt, az 5. számú melléklet szerinti támogatási
szerzôdéseknek Budapest Fôváros Önkormányzatához történô visszaküldésével.
A visszatérítendô támogatást 2006. január 1-jétôl
hat hónap alatt, azaz 2006. június 30-ig kell visszafizetni, a 4. számú melléklet 6. oszlopa szerinti havi egyenlô részletekben.

2198/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a beregszászi volt Kaszinó épületének helyreállítását 3000 E Ft-tal támogatja. A dön-

2202/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a támogatási szerzôdéseket az 5. számú
melléklet szerint, és felhatalmazza a fôpolgármes-

2191/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázatok eredményes elbírálása után a Támogatási Szerzôdés
végleges változatát terjessze jóváhagyásra a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: a pályázat sikerét követôen
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.
A napirend 34. pontja: Beregszász megsegítése.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
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tert, hogy kösse meg azokat Budapest Fôváros Önkormányzata nevében az érintett kerületi önkormányzatokkal a jóváhagyott és igényelt összegekrôl.
Határidô: a beérkezést követôen 8 nap, de
legkésôbb 2005. november 11-ig
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2203/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a kerületi
önkormányzatok által aláírt támogatási szerzôdések beérkezését követôen intézkedjen a kerületi támogatások utalásáról.
Határidô: 2005. november 21.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 68/2005. (X. 25.) önkormányzati rendeletét – az elôterjesztô által tett kiegészítéssel –
Budapest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költségvetésérôl szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2204/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi alapítványok és társadalmi
szervezetek megjelölt összegû támogatásának átutalását a „8447 Fôpolgármesteri keret” cím terhére:
a) Szertelen-Kék Alapítvány
800 E Ft,
b) Magyar Versmondók Egyesülete
400 E Ft,
c) Magyar Iparmûvészeti Egyetem
800 E Ft,
d) Nemzetközi Gyermekmentô
Szolgálat Magyar Egyesület
400 E Ft,
e) Antall József Alapítvány
500 E Ft,
f) Magyar Lovasszövetség
Távlovagló és Távhajtó Szakág
500 E Ft,
g) Magyar Sakkszövetség
400 E Ft.
2205/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Engedélyezi a júniusi érettségi és szakmai vizsgákra biztosított 291 023 E Ft soron kívüli utalását.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2206/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Ihász Dániel Közlekedésgépészeti
Szakközépiskola beszámolóját a 6. számú melléklet, pénzmaradvány elszámolását a 7. számú melléklet szerint.
2207/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Podmaniczky Frigyes Közgazdasági
Szakközépiskola beszámolóját a 8. számú mellék-
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let szerint, pénzmaradvány elszámolását a 9. számú
melléklet szerint.
2208/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Bay Zoltán Elektronikai Szakközépiskola és Mûszeripari Szakiskola beszámolóját a
10. számú melléklet szerint, pénzmaradvány elszámolását a 11. számú melléklet szerint.
2209/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Móricz Zsigmond Mûszaki Középiskola beszámolóját a 12. számú melléklet szerint,
pénzmaradvány elszámolását a 13. számú melléklet szerint.
2210/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Elôzetes kötelezettséget vállal a Fôpolgármesteri
Hivatal Szakkönyvtára részére a magyar és külföldi idôszaki kiadványok beszerzéséhez kapcsolódó terjesztéshez szükséges pénzügyi fedezet
2006–2009. évi költségvetésben történô biztosítására.
2211/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Budapest Fôváros Önkormányzatának 2006–2009. évi költségvetése tervezésekor vegye figyelembe a Fôvárosi
Közgyûlés kötelezettségvállalását.
Határidô: 2006–2009-ig az éves költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 36. pontja: Beszámoló Budapest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2212/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest Fôváros Önkormányzata
2005. évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló
beszámolót.
2213/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja az 556/2005. (II. 24.) Fôv. Kgy. határozat harmadik francia bekezdésének végrehajtásáról
adott tájékoztatót.
2214/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Az alábbi intézmények 2005. évi költségvetési
elôirányzata terhére engedélyezi a felsorolt alapítványok, társadalmi szervezetek támogatását a megjelölt összegekkel:
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Me: E Ft

Intézmény

Megnevezés

Összeg

3538 Hunfalvy J. Fôvárosi Gyakorló,
Kéttannyelvû Külkereskedelmi
Közgazdasági Szakközépiskola

Magyar Szakképzési Társaság

3571 Arany J. Épületgépészeti Szki.
és Szakiskola

Diák Sport Egyesület

300

4208 Bp., Fôvárosi Önkormányzat
Gyermekotthona (Szlávy u.)

„Hasznos Jövôért” Alapítvány

500

4228 Bp., Fôvárosi Önkormányzat
Gyermekotthona (Mónosbél)

Önkéntes Polgárôrség Mónosbél

5107 Radnóti Miklós Színház

Független Magyar Mûvészeti Alapítvány

406

5109 Vígszínház

Független Magyar Mûvészeti Alapítvány

272

26

40

UNICEF

1495

5114 Budapesti Operett Színház

Független Magyar Mûvészeti Alapítvány

350

5401 Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Helyi Szakszervezete

200

A napirend 37. pontja: Székelyudvarhely és térsége
megsegítése.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2215/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint: „a jelzett határidôt egy hónappal hosszabbítsuk meg, és a következô közgyûlésen érdemben foglalkozzunk a helyzettel, annak
kezelésével, és azzal a segéllyel, ami akkor arra a
térségre irányulhat.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2216/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Székelyudvarhely megsegítése tárgyában nyújtott tájékoztatást.
A napirend 38. pontja: Javaslat a Bp. XIII., Kassák
L. u. 78. sz. alatti lakóépület energiatakarékos felújítási
pályázat anyagának elfogadására.
Elôadó: dr. Bakonyi Tibor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2217/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy
– a kizárólagos tulajdonát képezô, Bp. XIII., Kassák L. u. 78. sz. alatti 27829/81 hrsz.-ú lakóépü-

let energiatakarékos felújítására pályázatot nyújt
be állami támogatás elnyerésére,
– elfogadja a jelen elôterjesztés mellékletét képezô pályázati anyagot, amely szerint az épület
teljes felújítási költsége 219 332 166 Ft, amelybôl a támogatás szempontjából elismerhetô bekerülési költség 207 711 916 Ft,
– az igényelni kívánt támogatás összegét
32 000 000 Ft-ban határozza meg,
– elfogadja a pályázat részét képezô lakóépületfelújítási programot,
– a támogatás elnyerése esetén az épület felújításához szükséges 187 332 166 Ft önrészt a költségvetésében elkülöníti,
– felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázati
anyagban szereplô adatlapokat írja alá,
– felkéri a fôpolgármestert, hogy a támogatás elnyerése esetén a támogatási szerzôdést írja alá.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2218/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy nyilatkozik, hogy a nyílászárók cseréje nem
építéshatósági engedélyköteles munka, miután a beépítésre kerülô új ablakok külsô megjelenésükben,
méretükben, osztásukban a régiekkel azonosak.
Képviselôi kérdések, interpellációk
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2219/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Németh Zoltán interpellációjára adott választ elfogadja.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2220/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2221/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2227/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.
A napirend 39. pontja: Javaslat a „FSZEK XXII.,
Kossuth utcai fiókkönyvtár létesítése” címzett állami támogatással megvalósuló fejlesztési feladat engedélyokiratának jóváhagyására.
Elôadó: dr. Schiffer János
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2222/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.

2228/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Mitnyan Györgynek a „Budapest-Hegyvidék, XII. kerület kiemelt közcélú
zöldterülete, a Városmajori park fenntartói feladatainak átadás-átvétele” címû elôterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2223/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2224/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2225/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2226/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.

2229/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a „FSZEK XXII., Kossuth u.-i fiókkönyvtár létesítése” címzett állami támogatással
megvalósuló fejlesztési feladat engedélyokiratát az
1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri
a fôpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidô: 2005. október 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 40. pontja: A drogfogyasztás visszaszorítását célzó programok 2005. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása, javaslat a nyertesnek nyilvánított szervezetekkel szerzôdés kötésére.
Elôadó: dr. Szolnoki Andrea
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2230/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8428 Fôvárosi Drogellenes program” cím elôirányzatából a drogfogyasztás visszaszorítására kiírt 18 200 E Ft összegbôl az alábbiakban felsorolt szervezeteket nyertesnek nyilvánítja,
valamint a szerzôdés aláírásának napjától 2006. november 1-jéig szóló, egyszeri vissza nem térítendô
támogatásban részesíti:
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Szervezet

Pályázati címe

1895
Támogatási
összeg (E Ft)

Megálló Csoport Alapítvány
Szenvedélybetegekért

Megálló – speciális oktatási program
szenvedélybetegeknek

Erzsébetvárosi Gyermekjóléti Szolgálat
Csomó-Pont Ifjúsági Klub

„Legyél te is csomópontban!”

860

Elérési tevékenységek, összetett segítô,
megelôzô feladatok az intézményes ellátás
rendszerén kívülre szorult, bajba keveredett
fiatalokkal kapcsolatban

700

Kortárs Segítô Mûhely Alapítvány

„Fiatalok a fiatalokért” megkeresô program

800

Utcai szociális munka droghasználó fiatalokkal
a IX. kerületben

Kék Pont Drogkonzultációs Központ
és Drogambulancia

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

Tûcsere és megkeresô tevékenység folytatása
a lakótelepi intravénás drogfogyasztók körében

Újpesti kortárssegítô fiatalok képzése

IV. ker. Újpest Önkormányzat

630

Prevenció

Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztô
Speciális Szakiskola, Módszertani Intézmény,
Diákotthon és Gyermekotthon

300

Prevenciós ifjúsági csoport

Katolikus Karitász-Caritas Hungarica

600

A kábítószer-fogyasztás megelôzésével kapcsolatos
kortárssegítô-képzés és szupervízió

Budapesti Orvostanhallgatók Kortársoktató
Alapítványa BOKA

600

Középiskolai drogprevenciós programok elindítása

Sziget Droginformációs Alapítvány

500

Drogprevenciós kamaszklub veszélyeztetett
fiatalok számára

Összjáték Család és Kapcsolati Mûhely
Alapítvány

500

Javítóintézeti neveltek drogprevenciós programja
színház- és mozgásterápiás eszközök
felhasználásával

ICSSZEM Rákospalotai Javítóintézet

600

Kortárs segítôk, talpra állt szenvedélybetegek
képzése és iskolai drogprevenciós programja

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

300

Talpra állt szenvedélybetegek drogprevenciós
programja mûvészetterápiás eszközökkel

Tiszta Színház Egyesület

„Útkeresô” – hátrányos helyzetû gyerekekkel
folytatott drogprevenciós célú önismereti csoport

XIII. ker. Önkormányzat Prevenciós Központ
(Gyermekjóléti Központja)

500

Drogprevenciós programok a XVII. kerületben

Egészségügyi Szolgálat

800

Komplex segítségnyújtás a drogproblémában
veszélyeztetett fiatalok és családjaik számára

Józsefvárosi Szabadidôs Egyesület

500

Drogprevenciós program állami gondozott
serdülôknek és nevelôszülôknek

Alapítvány az Örökbefogadó
és Nevelôszülôkért

1 000

Együtt a drogmentes iskoláért

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény

1 000

Cigány fiatalok kortárssegítô képzése
a III. kerületben

Megismerve Elfogadni Közhasznú Alapítvány

Kapocs Ifjúsági Önsegítô Szolgálat

MINDÖSSZESEN:

3 510

1 500
1 500

1 000

500
18 200 E Ft
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2231/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Az 1. számú mellékletben szereplô szerzôdésmintának megfelelô szerzôdéseket a nyertesnek nyilvánított szervezetekkel megköti. A szerzôdések
aláírására felkéri a fôpolgármestert.
Határidô: 2005. december 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 41. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonát képezô portfólióvagyon minôsítésére, a Vagyongazdálkodás 2005. évi Irányelveinek kiegészítésére.
Elôadó: Vajda Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2232/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonát képezô üzleti és stratégiai portfólióvagyon 2005/2006.
évre vonatkozó besorolási javaslatát az 1., 2., 3. és
4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelôen.
A napirend 42. pontja: Javaslat a 4. számú metróvonal Baross tér–Bosnyák tér közötti, II. szakaszának vonalvezetésére és építéstechnológiájára.
Elôadó: Vajda Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2233/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
támogatja a Thököly útnak elôrehozott, a 4-es metró építésétôl független, legkorábbi idôpontban történô felújítását és felkéri a fôpolgármestert, hogy
az útvonal rekonstrukciójának megkezdése érdekében a szükséges intézkedést tegye meg, az intézkedésrôl és a megvalósítás idôrendjérôl tájékoztassa a Képviselô-testületet a következô ülésen.
Határidô: 10 munkanap, következô közgyûlési
ülésnap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2005. november 21.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2235/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 7., 8., 9. számú mellékletében foglalt megállapodást és felkéri
a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2236/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az átvett befejezetlen és aktivált beruházást a használatbavétel
(üzembe helyezés) idôpontjának megfelelôen, mint
aktivált vagyont a Fôvárosi Önkormányzat 2005.
évi vagyonmérlegében szerepeltesse.
Határidô: 2005. évi mérlegzárás
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 44. pontja: Megállapodás a Részvényesi
Szerzôdés módosításáról (FCSM Rt.).
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2237/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az elôterjesztéshez csatolt
„Megállapodás”-t a Részvényesi Szerzôdés módosításáról a Veolia Environnement S.A., a Berlinwasser Holding AG, a Csatorna Vagyonkezelô
Holding Rt. és az FCSM Rt. cégekkel.
Határidô: 90 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2238/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a „Megállapodás” aláírására, illetve az FCSM Rt. befektetôi részvényletét
– névátíráshoz szükséges – átmeneti felszabadításával kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.
Határidô: 90 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A napirend 45. pontja: A Budapesti KözlekedésSzervezô Közhasznú Társaság társasági szerzôdésének
módosítása.
Elôadó: Vajda Pál

2234/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a 4. számú metróvonal Baross tér–Bosnyák tér közötti, II. szakaszán a mélyvezetésû, pajzsos építéstechnológia alkalmazásával.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A napirend 43. pontja: Elôterjesztés a központi és
fôvárosi céltámogatással 1998 óta megépült, Budapest
XIV. és XVII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen, valamint a XIX. kerületi csatornavagyon befejezett, aktivált eszközként történô átadás-átvételére.
Elôadó: Vajda Pál

2239/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a BKSZ Budapesti Közlekedés-Szervezô
Közhasznú Társaság társasági szerzôdésének az
elôterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal történô módosításával.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2005. november 21.
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A napirend 46. pontja: Budapesti 4-es metróvonal
Budapest kelenföldi jármûtelepének kialakításához szükséges ingatlanok elôvásárlási jog gyakorlása.
Elôadó: Vajda Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2240/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. §
(1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a
MÁV Rt. és a BKV Rt. között létrejött adásvételi
szerzôdésben megjelölt és az elôterjesztésben felsorolt ingatlanok és ingatlan tulajdoni illetôségek
2 135 160 000 Ft vételárért történô elidegenítése
során elôvásárlási jogával élni nem kíván.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 47. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatóságánál nyilvántartott – közgyûlési döntést igénylô – behajthatatlan követeléseinek
leírásával összefüggô intézkedés.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2241/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14/B. § (1) bekezdés c) pontjában szabályozottak szerint hozzájárul a Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac
Igazgatósága részére az elôterjesztésben részletezett
8 841 197 Ft összegû behajthatatlan követelés elengedéséhez és analitikából történô kivezetéséhez.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 48. pontja: Javaslat közterületek személyrôl történô elnevezésére a XI. és XII. kerületben.
Elôadó: dr. Endrédy István
.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2242/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Marsi Péter Pál ügyrendi indítványát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2243/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Bihary Gábor ügyrendi indítványát.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2244/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
a XI. és XII. kerület határán lévô Farkasréti teret
Márton Áron térnek nevezi el.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 49. pontja: Budapest II. ker., Budakeszi
út 65–67. sz. alatti ingatlan ügye.
Elôadó: Somlyódy Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2245/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest II. ker., Budakeszi út 65–67. sz. alatti,
10914 hrsz.-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatban úgy dönt, hogy az ingatlan értékesítésére vonatkozó 1022/2005. (IV. 28.) Fôv. Kgy. határozat
szerinti pályázatot eredménytelennek minôsíti.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2246/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a Tulajdonosi Bizottságot, hogy érdemi megkeresés esetén az ingatlanhasznosításra vonatkozóan
terjesszen javaslatot a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 180 nap
Felelôs: a Tulajdonosi Bizottság elnöke
A napirend 50. pontja: Közszolgáltatási szerzôdés
megkötése a „HEROSZ” Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédô Egyesülettel.
Elôadó: Bánsági György
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2247/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a „HEROSZ” Herman Ottó
Magyar Országos Állat- és Természetvédô Egyesülettel a mellékelt környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerzôdést.
2248/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a „HEROSZ” Herman
Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédô
Egyesülettel kötendô környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerzôdés megkötésére és aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 51. pontja: Javaslat társadalmi szervezetek támogatására a „8413 Sport célú támogatás” cím
2005. évi irányzata terhére.
Elôadó: Hardi Róbert
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Sorszám

2249/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sport célú támogatás” cím 2005. évi elôirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket
támogatja. Egyben felkéri a fôpolgármestert a mellékelt támogatási szerzôdések aláírására.
Sorszám
1.

Megnevezés

Támogatott
cél

Támogatás
összege
(E Ft-ban)

Kiss Lenke
Kosárlabda
Suli SE

Mûködési költségekre, tornaterem
bérleti díjaira

500

2.

Láng Sportkör

Mûködési
kiadásokra

200

3.

Budapesti
Búvár Szövetség

A 2005. évi
Szabadidôs Búvár
Találkozó kiadásaira

Építôk Margitszigeti Diák
Kajak Klub

Az egyesület tulajdonában lévô sporteszközök és az árvíz
miatt megrongálódott stég rendkívüli
karbantartási
kiadásaira

250

Harci Mûvészetek Az Össz-harcmûvéBudapesti
szeti Budapest BajSzövetsége
nokság kiadásaira

150

4.

5.

Összesen:

250

1.

2.

3.

2005. november 21.

Támogatott
cél

Támogatás
összege
(E Ft-ban)

Mûködési kiadásokra és sporteszközök karbantartására

600

ÁNTSZ Fôvárosi A családi egészségIntézete Egészség- nap rendezvénynevelési Kommu- sorozat kiadásaira
nikációs Osztály

150

Megnevezés
Ferencvárosi
szabadidôs SE

Budapesti
Atlétikai
Szövetség

A 2005. évi
Történelmi (kegyeleti) váltófutás
kiadásaira
Összesen:

250

1000

Határidô: a közgyûlési döntést követô 30 munkanapon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.
A napirend 54/a pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
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Határidô: a közgyûlési döntést követô 30 munkanapon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 52. pontja: Javaslat társadalmi szervezetek támogatására a „8203 Rekreációs és Sport célú bizottsági keret” cím 2005. évi elôirányzata terhére.
Elôadó: Hardi Róbert
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2250/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat 2005. évi költségvetésérôl szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendeletének 23. § (13) bekezdése értelmében – úgy dönt,
hogy a „8203 Rekreációs és sport célú bizottsági
keret” cím 2005. évi elôirányzat a terhére az Ifjúsági és Sport Bizottság 2005. szeptember 23-án hozott határozata alapján az alábbi támogatási összegek átutalását engedélyezi:

2252/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. h.
– a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról
szóló jelentést elfogadja;
– az 1765/1999. (IX. 30.) Fôv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;
– a 755/2004. (IV. 29.) Fôv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2005. december 31-re módosítja;
– az 1418/2004. (VI. 24.) Fôv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2006. június 30-ra módosítja;
– a 2038/2004. (X. 28.) Fôv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;
– a 123/2005. (I. 27.) Fôv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2005. november 30-ra módosítja.
Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2005. szeptember 28–29-i
ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

2005. november 21.
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Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2005. október 19-i rendkívüli ülésének
jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2253/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja Sasvári Szilárd ügyrendi
javaslatát, mely szerint: A Közgyûlés következô
ülésére készüljön egy beszámoló arról, hogy milyen lépéseket tett meg a fôváros vezetése annak
érdekében, hogy Budapest lehessen Európa kulturális fôvárosa 2010-ben.
Határidô: 2005. október 26.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2254/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy frakciónként egy-egy hozzászólást
biztosít.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2255/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a
„Budapest V. kerület, Hold u. 19. szám alatti ingatlan-elôvásárlási jog gyakorlása” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2256/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a
„Csepeli Szakorvosi Rendelô kialakításához támogatás elôrehozása a 2006. évi elôirányzatból” címû
elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2257/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. mûködésével kapcsolatos
döntésekre.
2. A Csepeli Szakorvosi Rendelô kialakításához támogatás elôrehozása a 2006. évi elôirányzatból.
3. Támogatás a Pilisi Parkerdô Rt. fejlesztésére.
4. Javaslat behajthatatlan fizetési követelés elengedésére.
5. Budapest V. kerület, Hold u. 19. szám alatti ingatlan-elôvásárlási jog gyakorlása.
6. 1956-os emlékmû felállítása a XVII. kerületben.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2258/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el azt a javaslatot, hogy a „Javaslat a
Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. mûködésével kapcsolatos döntésekre” címû elôterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.
A napirend 1. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost
Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. mûködésével kapcsolatos döntésekre.
Elôadó: dr. Szolnoki Andrea
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2259/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kupper Andrásnak a „Javaslat a
Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. mûködésével kapcsolatos döntésekre” címû elôterjesztés napirendrôl történô levételére vonatkozó indítványát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2260/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy megismétli a zárt ülésre vonatkozó
szavazást.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2261/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy zárt ülésen tárgyalja meg a „Javaslat
a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. mûködésével kapcsolatos döntésekre” címû elôterjesztést. Egyidejûleg a 2258/2005. (X. 19.)
Fôv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.
A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.
A napirend 2. pontja: A Csepeli Szakorvosi Rendelô
kialakításához támogatás elôrehozása a 2006. évi
elôirányzatból.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2267/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Csepeli Önkormányzat kérésére
– a Szakorvosi Rendelô mielôbbi átadása érdekében – jóváhagyja, és elfogadja az 1. számú mellékletként csatolt megállapodás 2. számú melléklet
szerinti módosítását, és felkéri a fôpolgármestert a
megállapodásmódosítás aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2268/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Csepeli Szakorvosi Rendelô
kialakításának gyorsítása céljából
– csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen belül a „Csepeli Szakorvosi Rendelô
kialakításának támogatása” feladat 2006. évi
kiadási elôirányzatát 100 000 E Ft önkormányzati saját forrással, és ugyanezzel az összeggel növeli a feladat 2005. évi kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszköz-átadási elôirányzatát,
– növeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezése” feladat
2006. évi kiadási elôirányzatát 100 000 E Ft önkormányzati saját forrással, és ugyanezzel az
összeggel csökkenti a feladat 2005. évi kiadási
elôirányzatát.
2269/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a
Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés novemberi rendes
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2270/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Csepeli Szakorvosi Rendelô
kialakítás támogatása” feladat 100 000 E Ft-tal
megnövelt – s így összesen 742 385 E Ft-os –
2005. évi támogatási elôirányzata erejéig – a Fôvárosi és a Csepeli Önkormányzat között létrejött
megállapodásban foglaltaknak megfelelô módon,
azaz a benyújtott számlamásolatok átadását követô
5 napon belül számla és forrás arányosan – utalható a támogatás a kerületi önkormányzat részére.
A napirend 3. pontja: Támogatás a Pilisi Parkerdô
Rt. fejlesztésére.
Elôadó: dr. Bakonyi Tibor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2271/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Soltész Attila módosító indítványát,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy felkéri a
Pilisi Parkerdô Rt.-t, hogy a kezelésében lévô, Budapest területén fekvô erdôk állapotának javításában
fokozottabban járjon el, és errôl a Fôvárosi Közgyûlésnek számoljon be negyedéves rendszerességgel.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2272/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Szálka Miklós módosító indítványát, mely szerint:
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„A Normatérséggel kapcsolatban kiemelt tevékenységként
– a Normafa térségi sípályák állapotának javítását,
– a Normafa melletti közvilágítás mûködtetését a
Pilisi Parkerdô számára nyújtandó alapátadásnál
megjelöl.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2273/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy jóváhagy 86,0 M Ft támogatást a
Budai Parkerdôk közjóléti fejlesztésére.
2274/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Támogatás a Pilisi Parkerdô Rt. fejlesztésére
feladat elôirányzatát 86 000 E Ft-tal és azonos
összeggel megemeli a „8112 Pilisi Parkerdô Rt.
támogatása” címen a felhalmozási célú pénzeszközátadások elôirányzatát.
2275/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Közgyûlés ülésére.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés november havi
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2276/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Pilisi Parkerdô Rt.-vel a csatolt pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az 1. számú
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 4. pontja: Javaslat behajthatatlan fizetési követelés elengedésére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2277/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14/B. §
(1) bekezdés c) pontja alapján a Budapest Média
Kiadó Rt. 1 230 750 Ft közterület-használati díj
tartozását, ezen összeg 1999. április 1-jétôl a kifizetés napjáig járó késedelmi kamatát, továbbá
24 615 Ft perköltséget, mint behajthatatlan követelést elengedi.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 5. pontja: Budapest V. kerület, Hold u.
19. szám alatti ingatlan elôvásárlási jog gyakorlása.
Elôadó: Vajda Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2278/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. §
(1) bek. b) pontjában biztosított jogával élve úgy
dönt, hogy Belváros-Lipótváros, Budapest Fôváros
V. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló 24810
hrsz. alatt felvett, természetben a Bp. V. ker., Hold
u. 19. szám alatt található ingatlannak az Insite
Ingatlanbefektetési Kft. részére 730 108 848 Ft +
182 527 212 Ft áfa vételárért történô elidegenítése
során elôvásárlási jogával élni nem kíván.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Képviselôi kérdések, interpellációk
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2279/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
Zsinka László interpellációjára adott választ elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2280/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
Zsinka László interpellációjára adott választ elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2281/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
Zsinka László interpellációjára adott választ elfogadja.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2282/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
dr. Endrédy István interpellációjára adott választ
elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2283/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2284/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
Ughy Attila interpellációjára adott választ elfogadja.
A napirend 6. pontja: 1956-os emlékmû felállítása a
XVII. kerületben.
Elôadó: dr. Schiffer János
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2285/2005. (X. 19.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a XVII. kerület, Rákoskeresztúri Kegyeleti Emlékparkban Lugossy Mária szobrászmûvésznek az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére készített emlékmûve elhelyezését.
Határidô: 2005. november 25.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2005. október 19-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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