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Kivonat

Budapest Fôváros Közgyûlése

2005. október 26–27-i ülésének

jegyzôkönyvébôl

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2286/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és X. 27-én 1/c. pontként tár-
gyalja meg a „2005. évi »Zalabai Gábor díj – A
Budapestiek Esélyegyenlôségéért« kitüntetés ado-
mányozása” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2287/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és X. 27-én 25. pontként tárgyal-
ja meg a „Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében
rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Bp. IX. ke-
rület, Belsô Ferencváros, Millenniumi Városköz-
pont)” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2288/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 40. pontként tárgyalja meg a
„János-hegyen álló Erzsébet kilátó helyreállításá-
nak beszámolója” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2289/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Budapest, XII. kerület, Városma-
jor és Diós árok utcák felújítási munkálataival kap-
csolatos tényfeltáró bizottság felállítása” címû elôter-
jesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2290/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat, valamint a
Nemzeti Sporthivatal között a fogyatékosok sport-
jának támogatásáról szóló megállapodás megköté-
sére és egyben a támogatás felhasználására” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2291/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és X. 27-én 1/a. pontként tár-
gyalja meg a „Javaslat tag választására az FKF Rt.
Igazgatótanácsába” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2292/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 41. pontként tárgyalja meg a
„Kátyúzási munkák” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2293/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Budapest Fôváros
Közgyûlésének 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. – a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közte-
rületek használatáról és rendjérôl szóló – rendelet
módosítására” címû elôterjesztés napirendre véte-
lére vonatkozó javaslatokat.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2294/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat gimnáziumi feladatok átvételére” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2295/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és X. 27-én 2. pontként tárgyal-
ja meg a „A Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep Üzemeltetô Kft. megalapításával kapcsola-
tos döntések” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2296/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 23. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat és az Auchan
Magyarország Kft. közötti – a XVIII. kerületi Áru-
házhoz kapcsolódó – megállapodás megkötésére”
címû elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2297/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg a
„Az EU támogatására számot tartó, 2007. évi kez-
désre ütemezett tömegközlekedési nagyprojektek
elôkészítésének költségvetési támogatásával kap-
csolatos szerzôdések és beruházási okmányok” cí-
mû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2298/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 13. pontként tárgyalja meg a
„Dél-budai regionális szennyvízelvezetési, szenny-
víztisztítási program – a projekt elôkészítésére vo-
natkozó támogatási szerzôdés” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2299/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és X. 27-én 1/b. pontként tár-
gyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” cí-
mû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2300/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és X. 27-én ebédszünet után elsô
napirendként  tárgyalja meg a „Tájékoztató a 2010.
évi »Európa Kulturális Fôvárosa« pályázati folya-
matról” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2301/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat dr. Demszky Gábor ál-
tal ki nem vett hivatali szabadság kötelezô pénzbe-
ni megváltásából származó jövedelem visszafizeté-
sére” címû elôterjesztés napirendre vételére vonat-
kozó javaslatot.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2302/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a járdaburkolatot
roncsolásmentesen bontható térkôburkolattal tör-
ténô szakszerû helyreállítással kapcsolatos Fôv.
Kgy. rendeletre” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2303/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az ötvenévesnél
idôsebb bérházak állapotfelmérésének elindításá-
ról” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2304/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a BRFK állomány
részére az úgynevezett Budapest-pótlék kifizeté-
sére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2305/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat Budapest beve-
zetô útszakaszain történô egységes forgalomirányí-
tási rendszer kiépítésére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2306/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl az „Újrahasznosított papír a
Fôpolgármesteri Hivatalban” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2307/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat vizsgálat kezde-
ményezésére a Fôvárosi Önkormányzat 2005. évi
útfelújítási munkálatai elôkészítése, lebonyolítása
és kapcsolódó PR-feladatok tárgyában” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2308/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Budapest Hegyvidék XII. ke-
rület kiemelt közcélú zöldterülete, a Gesztenyéskert
kezelôi jogának átadása” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2309/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Budapest Hegyvidék XII.
kerület kiemelt közcélú zöldterülete, a Városmajori
park fenntartói feladatainak átadás-átvétele” címû
elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2310/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Budapest Hegyvidék XII.
kerület kiemelt közcélú zöldterülete, a Városmajo-
ri park fenntartói feladatainak átadás-átvétele” 
címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2311/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Budapest XII. kerület
Szilassy út 3. (volt Istenszeme Fogadó) tulajdonjo-
gának átadása Budapest Hegyvidék XII. kerületi
Önkormányzat részére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2312/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Dél-budai regionális szennyvíz-
elvezetési és szennyvíztisztítási program – a pro-
jekt elôkészítésére vonatkozó támogatási szer-
zôdés” címû elôterjesztés elnapolására vonatkozó
indítványt.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2313/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a
Fôvárosi Önkormányzat Budapest Fôváros Köz-
gyûlésének 60/1995. (X. 20.) önkormányzati ren-
delete a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
közterületek használatáról és rendjérôl c. rendelet
módosítására” tárgyú elôterjesztésrôl.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2314/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat
Budapest Fôváros Közgyûlésének 60/1995. (X. 20.)
önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonában lévô közterületek használatáról és
rendjérôl c. rendelet módosítására” tárgyú elôter-
jesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2315/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. ren-

delet alapján helyi védettség alá helyezésre. 

2. A fôvárosi közterületek használatáról és rendjérôl
szóló 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet és a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közterü-
letek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995. (X.
20.) Fôv. Kgy. rendelet módosítása.  

3. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

4. Javaslat a Péterfy Sándor Utcai Kórház új nephroló-
giai centrumának megvalósítására és mûködtetésére
vonatkozó pályázat kiírására. 

5. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata fenntar-
tásában mûködô szakosított szociális intézmények
rekonstrukciós programjának felülvizsgálatára. 

6. Gellért fürdô nôi termál medencéinek, Lukács fürdô
gyógymedencéinek és Széchenyi fürdô társas-gôz
medencéinek hidraulikai átalakítása.

7. Gellért fürdô, Lukács gyógyfürdô, Dandár gyógy-
fürdô és Csepeli strandfürdô akadálymentesítése.

8. Elôterjesztés a központi és fôvárosi céltámogatással
1998 óta megépült Budapest, XVII. és XX. kerületi
szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen, valamint a 
II. kerületi és XX. kerületi csatornavagyon egy részének
befejezett, aktivált eszközként történô átadás-átvételre.

9. A Fôvárosi Önkormányzat 2006–2007. évi útfelújí-
tásokra vonatkozó programjának és engedélyokira-
tának jóváhagyása. 

10. Kátyúzási munkák.
11. Az EU támogatására számot tartó, 2007. évi kezdés-

re ütemezett tömegközlekedési nagyprojektek elôké-
szítésének költségvetési támogatásával kapcsolatos
szerzôdések és beruházási okmányok.

12. Dél-budai regionális szennyvízelvezetési és szenny-
víztisztítási program – a projekt elôkészítésére vo-
natkozó támogatási szerzôdés.

13. Javaslat gimnáziumi feladatok átvételére.
14. Javaslat a 2005/2006. tanévi feladatváltozásokhoz

kapcsolódó elôirányzat-módosításra. 
15. Javaslat a Budapest Fôváros Önkormányzat Köz-

gyûlése és Budapest-Zugló Önkormányzat Képvi-
selôtestülete közötti intézményi társulás létrehozásá-
ról szóló megállapodás megkötésére. 

16. Javaslat megállapodás megkötésére a Budapest
Fôváros XIII. kerületi Önkormányzattal. 

17. Javaslat Budapest hosszú távú lakáskoncepciójára és
középtávú lakásprogramjára.  

18. Javaslat a 16. Bécs–Budapest Szupermaratoni futó-
verseny támogatására.  

19. Javaslat a „Sport Mindenkinek” program megvalósí-
tása az európai uniós fôvárosok önkormányzataiban
– VI. Nemzetközi Konferencia rendezésének támo-
gatására.  

20. Javaslat a Nemzeti Sporthivataltól a fôvárosi diák-
és szabadidôsport tevékenység támogatására biztosí-
tott 6500 E Ft felhasználására.

21. Csatlakozás az URBACT – City Region program-
hoz.
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22. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat, valamint a
Nemzeti Sporthivatal között a fogyatékosok sport-
jának támogatásáról szóló megállapodás megköté-
sére és egyben a támogatás felhasználására.

23. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Budapesti Szerve-
zetével 1994. április 18-án kötött megállapodás
módosítására.

24. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogya-
tékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés u. 1.)
területének megosztására.

25. Javaslat a Budapest X. kerület, Kôrösi Csoma út–Ká-
polna utcai gyalogos-aluljáró helyzetének rendezésére. 

26. A Fôvárosi Önkormányzat és szervei, valamint in-
tézményei Versenyeztetési Szabályzatának megal-
kotásáról szóló javaslat. 

27. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat és az Auchan
Magyarország Kft. közötti – a XVIII. kerületi Áru-
házhoz kapcsolódó – megállapodás megkötésére.

28. Javaslat a súlyos tanulási és magatartási problémá-
val küzdô tanulók oktatását biztosító nonprofit
szervezetek 2005. évi támogatására (II. ütem). 

29. Javaslat TISZK szerzôdések módosításának meg-
kötésére.

30. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített
egyetértési jog gyakorlására (Bp. IX. kerület, Belsô
Ferencváros, Millenniumi Városközpont).

31. Helyi népszavazás kezdeményezése.
32. Esztergom–Sípoló-hegyi Ifjúsági és Természetjáró

Kemping (hrsz: 689/10) ügye. 
33. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Oktatási cé-

lú bizottsági keretbôl (2005. október). 
34. Javaslat átutalás kezdeményezésére a Gyermek- és

ifjúságvédelmi célú bizottsági keretbôl. 
35. Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatá-

sa a 2005. évi Színházi és Kulturális Alapokból.
36. Javaslat átutalás kezdeményezésére a Fôvárosi ide-

genforgalmi célú bizottsági keretbôl.
37. A János-hegyen álló Erzsébet kilátó helyreállításá-

nak beszámolója.
38. Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képezô

kiemelt célok meghatározására a Fôpolgármesteri
Hivatalban 2006. évre.

39. Prónay Erzsébet gondnok fellebbezése a Fôvárosi
Közgyûlés Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
211/2005. (VIII. 30.) határozata ellen. 

40/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határozatok
végrehajtásáról.

2005. október 27-én reggel:
1/a. Javaslat tag választására az FKF Rt. Igazgatóta-

nácsába.
1/b. Javaslat bizottsági tag cseréjére.
1/c. 2005. évi „Zalabai Gábor díj – A Budapestiek

Esélyegyenlôségéért” kitüntetés adományozása.
2. A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepet Üze-

meltetô Kft. megalapításával kapcsolatos döntések.

Ebéd utáni elsô napirend:
Tájékoztató a 2010. évi „Európa Kulturális Fôvárosa”
pályázati folyamatról.

A napirend 1. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994. II.
1.) Fôv. Kgy.  rendelet alapján helyi védettség alá helye-
zésre.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

az elôterjesztô által befogadott módosítással megal-
kotja 69/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendeletét a
fôváros városképe és történelme szempontjából megha-
tározó épített környezet védelmérôl szóló 54/1993.
(1994. II. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2316/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
az alábbi épületeket nem helyezi helyi védettség alá:

1. Budapest, II. kerület, 
Érmelléki utca 3. hrsz: 12 087

2. Budapest, II. kerület, 
Fillér utca 27. hrsz: 13 149

3. Budapest, II. kerület, 
Fillér utca 39. hrsz: 12 111

4. Budapest, II. kerület,  
Gábor Áron utca 30. hrsz: 12 291/6

5. Budapest, II. kerület, 
Garas utca 2. hrsz: 12 089

6. Budapest, II. kerület, 
Garas utca 4. hrsz: 12 090

7. Budapest, II. kerület,  
Géza fejedelem utca 7/C. hrsz: 55 407/3

8. Budapest, II. kerület,  
Házmán utca 11. hrsz: 11 566

9. Budapest, II. kerület,  
Házmán utca 14. hrsz: 11 577

10. Budapest, II. kerület,  
Hidász utca 8. hrsz: 12 429/3

11. Budapest, II. kerület,  
Lotz Károly utca 12–12/A. hrsz: 11 595/ 20, 21

12. Budapest, II. kerület,  
Lotz Károly utca 22. hrsz: 11 595/11

13. Budapest, II. kerület, 
Nyúl utca 12. hrsz: 13 066

14. Budapest, II. kerület, 
Pasaréti út 19. hrsz: 12 034/1

15. Budapest, II. kerület, 
Pasaréti út 29. hrsz: 12 030/1

16. Budapest, II. kerület, 
Pasaréti út 76. hrsz: 11 582/3
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17. Budapest, II. kerület, 
Pasaréti út 90–92. hrsz: 11 609/5, 6

18. Budapest, II. kerület, 
Sodrás utca 23. hrsz: 11 615/23

19. Budapest, XIV. kerület, 
Amerikai út 37. hrsz: 32 256/3

20. Budapest, XIV. kerület, 
Amerikai út 38. hrsz: 32 262/1

21. Budapest, XIV. kerület, 
Angol utca 34–36. hrsz: 31 788/3, 5, 6, 14, 15

22. Budapest, XIV. kerület, 
Bonyhádi út 17. hrsz: 39 592/24

23. Budapest, XIV. kerület, 
Columbus utca 12. hrsz: 32 191/2

24. Budapest, XIV. kerület, 
Columbus utca 33. hrsz: 32 284

25. Budapest, XIV. kerület, 
Columbus utca 57/B hrsz: 31 624/1

26. Budapest, XIV. kerület, 
Cserei köz 13–15. hrsz: 32 362/3

27. Budapest, XIV. kerület, 
Dorozsmai utca 9/C hrsz: 29 810/5

28. Budapest, XIV. kerület, 
Erzsébet királyné útja 15. hrsz: 31 617

29. Budapest, XIV. kerület, 
Erzsébet királyné útja 17. hrsz: 31 616

30. Budapest, XIV. kerület, 
Fûrész utca 63. hrsz: 31 232

31. Budapest, XIV. kerület, 
Gervay utca 33. hrsz: 30 814

32. Budapest, XIV. kerület, 
Gyarmat utca 6. hrsz: 31 603

33. Budapest, XIV. kerület, 
Korong utca 6. hrsz: 31 608/26

34. Budapest, XIV. kerület, 
Laky Adolf utca 15. hrsz: 32 248/8

36. Budapest, XIV. kerület, 
Róna köz 18. hrsz: 31 894/17

37. Budapest, XIV. kerület, 
Telepes utca 55. hrsz: 31 217

38. Budapest, XIV. kerület, 
Thököly út 130. hrsz: 32 248/1

39. Budapest, XVIII. kerület, 
Szálfa utca–Erdôsáv utca–
Törvény utca „Krepuska 
Kastély” hrsz: 140 063/7
Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: A fôvárosi közterületek hasz-
nálatáról és a közterületek rendjérôl szóló 59/1995. (X.
20.) Fôv. Kgy. rendelet és a Fôvárosi Önkormányzat tu-
lajdonában levô közterületek használatáról és rendjérôl
szóló 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosítása.
Elôadó: dr. Endrédy István

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2317/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Szôke László módosító javaslatát,
mely szerint:
„1. Javasolom, hogy a RT. 1. § új (3) bekezdése a
következô legyen, és a bekezdések számozása en-
nek megfelelôen módosuljon.
A KR 6. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(5) Jogszabályokban meghatározott hatósági enge-
délyhez kötött tevékenységgel megvalósítandó
közterület-használat esetén a közterület-használati
hozzájárulás csak jogerôs hatósági engedély birto-
kában adható ki.
2. Javaslom a RT. 1. § új számozás szerinti (5) be-
kezdésének (elôterjesztés szerint (4) bekezdés)
alábbiak szerinti módosítását:
A KR 15. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:
(1) Aki közterület-hozzájárulás nélkül, vagy a hoz-
zájárulástól eltérô módon, különösen a hozzájáru-
lásban rögzített céltól, vagy tevékenységtôl eltérô
más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulás-
ban meghatározott mértéket meghaladó alapterü-
letben vagy idôben használ, köteles a tulajdonos
vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterü-
let-használatot haladéktalanul megszüntetni, to-
vábbá kártalanítás nélkül köteles a közterület ere-
deti állapotának helyreállítására. E kötelezettség
elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat az
eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget el-
mulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben 
a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 
8 napon belül nem tesz eleget.
3. Javaslom, hogy az eddig a RT. 2. §-ban szereplô
szabályozás a továbbiakban 2. § (2) bekezdésként
szerepeljen, és a RT. 2. § új (1) bekezdése a
következô legyen.
A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közte-
rületek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995. (X.
20.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FKR) 7. §
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(2) Aki közterületen hozzájárulás nélkül vagy attól
eltérô módon pavilont, építési reklámhálót, reklám-
berendezést vagy egyéb kereskedelmi célokat szol-
gáló létesítményt helyezett el és azzal kereskedel-
mi vagy reklámtevékenységet folytat – vele szem-
ben a ténylegesen használt idôtartamra és területre
– az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét lehet
megállapítani.
4. Javaslom a RT. 2. § új (3) bekezdése az alábbi
legyen:
FKR 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 
2. számú melléklete lép.”
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A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja a fôvárosi közterületek használatáról és
a közterületek rendjérôl szóló 59/1995. (X. 20.) Fôv.
Kgy. rendelet és a Fôvárosi Önkormányzat tulajdo-
nában levô közterületek használatáról és rendjérôl
szóló 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosí-
tásáról szóló 70/2005. (XI. 11.) önkormányzati ren-
deletét a 4/a. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2318/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Szôke László módosító javaslatát,
mely szerint:
„Javaslom, hogy a RT. 1. § (1) bekezdése a
következô legyen.
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. számú mellék-
lete, a Közgyûlés által a fôpolgármesterre átruházott
hatáskörök jegyzékének VIII. Pénzügyi igazgatás
fejezete a 22. pontot követôen az alábbi 23. ponttal,
illetve 6. számú melléklet II. A Közgyûlés által a 
bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékének
Pénzügyi Ellenôrzô Bizottságra vonatkozó része a 
7. pontot követôen az alábbi 8. ponttal egészül ki:
„23. Jóváhagyja az éves belsô ellenôrzési tervet, a
pénzügyeket érintô részek tekintetébe a Pénzügyi
Ellenôrzô Bizottság egyetértésével.

1990. évi LXV. törvény 92. § (6)”
„8. Egyetértési jogot gyakorol belsô ellenôrzési
terv pénzügyeket érintô részeinek fôpolgármester
által történô jóváhagyásánál.

1990. évi LXV. törvény 92. § (6)”

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2319/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kupper András módosító javas-
latát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a Fôvárosi
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályza-
táról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 
4. számú mellékletében a Vagyonnyilatkozat El-
lenôrzô és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizott-
ság létszámát 13 fôben határozza meg, egyben a
Vagyonnyilatkozat Ellenôrzô és Összeférhetetlen-
séget Vizsgáló Bizottság tagjának megválasztja
Ughy Attilát és Wintermantel Zsoltot.”

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 71/2005. (XI. 11.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. számú mel-
léklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2320/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Péterfy Sándor Utcai
Kórház új nephrológiai centrumának megvalósítá-
sára és mûködtetésére vonatkozó pályázat kiírásá-
ra” címû elôterjesztést zárt ülésen tárgyalja.

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

A napirend 5. pontja: Budapest Fôváros Önkor-
mányzata fenntartásában mûködô szakosított szociális
intézmények Rekonstrukciós Programjának felülvizs-
gálata.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2326/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a Rekonstrukciós Program szükségességé-
vel, folytatja megvalósítását, elismeri a szociális
intézmények mûködôképessége biztosítása terüle-
tén elért eredményeit.

2327/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest Fôváros Önkormányzata
fenntartásában mûködô szakosított szociális in-
tézmények Rekonstrukciós Programjának felül-
vizsgálatát és az elôterjesztésben rögzített módosí-
tásait.

2328/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Rekonstrukciós Program-
ból a 2274/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat „a
Bp. XV., Bethlen Gábor u. 58. szám alatti Idôsek
Otthona rekonstrukciós feladatát törli” rendelkezé-
se, a 2282/2000. (XI. 30.) számú, a 2284/2000. (XI.
30.) számú, a 2287/2000. (XI. 30.) számú, a
2292/2000. (XI. 30.) számú, a 2297/2000. (XI. 30.)
számú, a 2298/2000. (XI. 30.) számú, a 2301. és
2302/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozatok, vala-
mint az 1335-1336/2002. (VIII. 29.) számú, az
1399/2003. (VI. 26.) számú, és az 1200/2003. (VI.
26.) Fôv. Kgy. határozatokban foglalt fejlesztési
feladatok megvalósultak.
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2329/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a Rekonstrukciós Program
feladatai végrehajtására vonatkozó, az elôzô felül-
vizsgálat során és óta hozott döntéseit: a 2267-
2270/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozatok, a
2271/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat és a vég-
rehajtása határidejét módosító: 1519/2001. (VIII.
30.) Fôv. Kgy. határozatok, a 2272/2000. (XI. 30.)
Fôv. Kgy. határozat és a végrehajtása határidejét
módosító: 599/2001. (III. 29.) és a 155/2005. (I.
27.) Fôv. Kgy. határozatok, a 2273/2000. (XI. 30.)
Fôv. Kgy. határozat és a végrehajtása határidejét
módosító 599/2001. (III. 29.) és a 155/2005. (I.
27.) Fôv. Kgy. határozatok, a 2275/2000. (XI. 30.)
Fôv. Kgy. határozat és a végrehajtása határidejét
módosító 599/2001. (III. 29.) és a 155/2005. (I.
27.) Fôv. Kgy. határozatok, a 2276 és 2277/2000.
(XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat és a végrehajtása ha-
táridejét módosító 1104/2001. (VI. 7.) és a
155/2005. (I. 27.) Fôv. Kgy. határozatok, a 2278 
és 2279/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat és a
végrehajtása határidejét módosító 599/2001. (III.
29.) és a 155/2005. (I. 27.) Fôv. Kgy.  határozatok,
a 2280/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat és a
végrehajtása határidejét módosító 599/2001. (III.
29.), 101/2004. (I. 29.), 1835/2004. (IX. 30.) és
155/2005. (I. 27.) Fôv. Kgy. határozatok, a
2283/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat és a vég-
rehajtása határidejét módosító 599/2001. (III. 29.)
és 300/2002. (III. 14.) Fôv. Kgy. határozatok, a
2288/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat és a vég-
rehajtása határidejét módosító 599/2001. (III. 29.)
Fôv. Kgy. határozat, a 2290-2291/2000. (XI. 30.)
Fôv. Kgy. határozat és a végrehajtása határidejét
módosító 599/2001. (III. 29.) Fôv. Kgy. határozat,
a 2295/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat és a
végrehajtása határidejét módosító 599/2001. (III.
29.) Fôv. Kgy. határozat, a 2296/2000. (XI. 30.)
Fôv. Kgy. határozat és a végrehajtása határidejét
módosító 599/2001. (III. 29.) Fôv. Kgy. határozat,
a 2299/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy.  határozat és a
végrehajtása határidejét módosító 599/2001. (III.
29.) és a 155/2005. (I. 27.) Fôv. Kgy.  határozatok,
a 2300/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat, a
2303/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat és a vég-
rehajtása határidejét módosító 599/2001. (III. 29.),
507/2003. (III. 27.), 101/2004. (I. 29.), 1835/2004.
(IX. 30.), és a 155/2005. (I. 27.) Fôv. Kgy. határo-
zatok, a 2304/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat
és a végrehajtása határidejét módosító 599/2001.
(III. 29.) Fôv. Kgy. határozatok, a 2307/2000. (XI.
30.) Fôv. Kgy. határozat és a végrehajtása határide-
jét módosító 599/2001. (III. 29.) és a 155/2005. (I.
27.) Fôv. Kgy. határozatok, a 2308 és a 2309/2000.
(XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat és a végrehajtása ha-
táridejét módosító 599/2001. (III. 29.) Fôv. Kgy.
határozatok, a 2310/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. ha-

tározat és a végrehajtása határidejét módosító
599/2001. (III. 29.) és az 1835/2004. (IX. 30.) Fôv.
Kgy. határozatok, a 2312 és a 2313/2000. (XI. 30.)
Fôv. Kgy. határozat és a végrehajtása határidejét
módosító 599/2001. (III. 29.) és az 1519/2001.
(VIII. 30.) Fôv. Kgy. határozatok, a 2314/2000.
(XI. 30.) Fôv. Kgy. határozat és a végrehajtása ha-
táridejét módosító 1104/2001. (VI. 7.) Fôv. Kgy.
határozat, a 2315/2000. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határo-
zat és a végrehajtása határidejét módosító
597/2001. (III. 29.) Fôv. Kgy. határozatait.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2330/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt
fejlesztési feladata az alábbiak szerint kerüljön
megvalósításra:
– „Budapest XII., Mártonhegyi út 53–57. szám

alatti Idôsek Otthona kapacitásának más helyen
történô visszapótlása” érdekében PPP formában,
pályázat útján kiválasztott vállalkozóval elôfi-
nanszírozás keretében felépíttet Budapest terüle-
tén egy legalább 150 férôhelyes Idôsek Otthonát. 

– Az új Otthonba – a Budapest XII., Mártonhegyi
út 53–57. szám alatti intézmény jogutódja, in-
tézményi székhely, annak átadása után a Buda-
pest XII., Mártonhegyi út 53-57., Budapest II.,
Gárdonyi G. u. 2–4. – és a Budapest XII., Bürök
u. 38. szám alatti idôsotthonok gondozottai ke-
rülnek áthelyezésre.

– Az átköltözést követôen a vállalkozó tulajdoná-
ba megy át értékegyeztetett módon a Budapest
XII., Mártonhegyi út 53–57. szám alatti intéz-
ményi ingatlan. 

– A Budapest II., Gárdonyi G. u. 2–4. – és a Bu-
dapest XII., Bürök u. 38. szám alatti intézményi
kapacitások kiváltását követôen az ingatlanok
értékesítésre kerülnek. 

A férôhelyek száma a jelenlegi 155 fôrôl 150 fôre
változik. 
A megvalósítás ideje: 2006–2009 között.
Határidô: 2009. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2331/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt
fejlesztési feladata az alábbiak szerint kerüljön
megvalósításra:
– A Budapest IV., Baross u. 100. szám alatti intéz-

ményben „Idôsek Otthona építés, „A” épület re-
konstrukció” program. Az intézmény székhelyé-
nek területén – bontást követôen – Idôsek Ottho-
na építése, valamint az „A” épület intézményi
rekonstrukciója – új feladatként. 

– A program fedezeteként a Baross utcai rekonst-
rukció megvalósításához rendelkezésre álló, 
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valamint a Rózsa utcai rekonstrukció törölt
feladatáról az önkormányzati forrást rendeli fel-
használni. 

A férôhelyek száma a jelenlegi 137 fôrôl 150 fôre
emelkedik. 
A megvalósítás ideje: 2004–2008 között.
A megvalósítás teljes összege: 2200,0 M Ft
Határidô: 2008. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2332/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 
– a „Budapest VI., Rózsa u. 67. szám alatti Idôsek

Otthona rekonstrukció és bôvítés” programot a
Budapest Fôváros Önkormányzata fenntartásá-
ban mûködô szakosított szociális intézmények
Rekonstrukciós Programjából törli.

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
– A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Bu-

dapest XI., Kamaraerdei út 16. szám alatti intéz-
mény területén felépült puffer intézmény átadá-
sát és az átköltözést követôen a Budapest VI.,
Rózsa u. 67. szám alatti  ingatlan – az intézmény
jelenlegi székhelye – értékesítésre kerül.

– Felkéri a fôpolgármestert, terjessze elô a Buda-
pest VI., Rózsa u. 67. alatti Idôsek Otthona kivál-
tását követôen a Budapest IX., Knézits u. 14.
szám alatti telephely – 50 férôhelyes Idôsek Ott-
hona – más fôvárosi szociális intézményhez tör-
ténô csatolásának, esetleg – modellkísérletként –
a Schöpf-Merei Kórház Ápoló Otthonaként to-
vábbi mûködtetésének összehasonlító vizsgálatát. 

Határidô: 2010. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2333/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt
fejlesztési feladata az alábbiak szerint kerüljön meg-
valósításra:
– „Idôsek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyeinek

kiváltása, létesítés” fôvárosi tulajdonú ingatla-
non, Budapest XVIII., Alacskai lakótelep, hrsz:
145202., 5534 m2-es területen egy legalább 130
férôhelyes Idôsek Otthona építésével történjen.
A program keretében, új feladatként egy új ott-
hon építésével az intézmény Budapest XVI., Pá-
lya u. 27., a XVI., Táncsics u. 2–4. szám és Bu-
dapest XVI., Georgina u. 32. szám alatti telep-
helyei kerülnek kiváltásra.

A férôhelyek száma a jelenlegi 86 fôrôl 130 fôre
emelkedik.
A megvalósítás ideje: 2006–2008. között.
A megvalósítás összege: 1700,0 M Ft
Határidô: 2008. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
– A Budapest VII., Dózsa Gy. út 82/b. szám alatti

Idôsek Otthona új telephelye átadását követôen

ide kerüljenek áthelyezésre a Budapest XVI.,
Pálya u. 27. szám alatti, a XVI., Táncsics u. 2–4.
szám alatti és a Budapest, XVI., Georgina u. 32.
szám alatti otthonok lakói. 

– A kiürített intézményi telephelyek – Budapest
XVI., Pálya u. 27., XVI., Táncsics u. 2–4., vala-
mint a Budapest XVI., Georgina u. 32. kerülje-
nek értékesítésre. 

– „Idôsek Otthona (Dózsa Gy. út, Benczúr u.) ki-
váltása, új létesítés” új feladatként egy legalább
130 férôhelyes Idôsek Otthona építése Budapest
területén, fôvárosi tulajdonú ingatlanon – az in-
gatlan – értékesítésbôl származó bevételbôl.

A férôhelyek száma 129 fôrôl 130 fôre változik. 
A megvalósítás ideje: 2008–2010 között.
A megvalósítás összege: 1700,0 M Ft
Határidô: 2010. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2334/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt
fejlesztési feladata az alábbiak szerint kerüljön
megvalósításra:
– „Idôsotthoni férôhelyek kialakítása – puffer in-

tézmény” program a Fôvárosi Önkormányzat
Idôsek Otthona Budapest XI., Kamaraerdei út
16. szám alatti intézmény területén. 

A megvalósítás ideje: 2004–2009 között.
A megvalósítás összege: 1030,0 M Ft
Határidô: 2009. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
– A Budapest XI., Kamaraerdei út 16. szám alatt

épült, legalább 100 férôhelyes Idôsek Otthona
átadását követôen új telephelyeként integrálódik
a kamaraerdei intézmény struktúrájába és a Bu-
dapest VI., Rózsa u. 67. alatti Idôsek Otthona
gondozottjai kerüljenek ide áthelyezésre.

Határidô: az új otthon átadását követôen
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
– Felkéri a fôpolgármestert, befektetôk jelentke-

zése és érdeklôdése esetén vizsgáltassa meg – a
fôvárosi érdekek elsôdlegességének figyelembe-
vétele mellett – a Budapest XI., Kamaraerdei út
16. szám alatti intézményi székhely területén a
fôvárosi emelt szintû férôhelyek száma növelé-
sének lehetôségét – pl. újabb Idôsek Otthona le-
hetséges építése, tartós bérleti konstrukció kere-
tében, vállalkozói tôke bevonásával.

Határidô: igény szerint, folyamatosan
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2335/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a felülvizsgálat alapján ja-
vasolt fejlesztési feladata:
„Szenvedélybetegek Otthona kialakítása, Erdôker-
tes” program megvalósítása a Fôvárosi Önkor-
mányzat Gödöllô, Dózsa Gy. út 65. szám alatti
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Idôsek Otthona Erdôkertes, Petôfi S. u. 49. szám
alatti telephelyén, az új intézmény átadását kö-
vetôen kezdhetô meg. 
A Szenvedélybetegek Otthona férôhelyeinek szá-
ma 50 fô. 
A megvalósítás ideje: 2004–2007 között.
A megvalósítás teljes összege: 250,0 M Ft
Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2336/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 
– a „Szenvedélybetegek Otthona kialakítása,

Erdôkertes” program célokmánya módosításának
hatáskörét a Fôvárosi Közgyûlés Szociálpolitikai
és Lakásügyi Bizottságától, valamint Pénzügyi
Bizottságától egyszeri alkalommal magához von-
ja, és egyidejûleg nevezett feladat célokmányának
1. számú módosítását az elôterjesztés 7. számú
mellékletének megfelelô tartalommal elfogadja. 

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
– Felkéri a fôpolgármestert, intézkedjen, hogy a

feladattal kapcsolatban eddig felmerült kiadások
rendezése a hivatali beruházó szervezet és az
érintett intézmény között történjen meg. 

Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2337/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 
– a felülvizsgálat alapján javasolt fejlesztési

feladata „Visegrád, Mogyoróhegy út 10. szám
alatti Idôsek Otthona kiváltása” elnevezéssel ke-
rül megvalósításra. A program keretében az in-
tézményi kapacitás más helyen történô vissza-
pótlása céljából, egy legalább 130 férôhelyes
Idôsek Otthona Budapesten, esetleg Pest me-
gyében PPP formában, pályázat útján kiválasz-
tott vállalkozóval, elôfinanszírozás keretében
kerüljön építésre. 

A férôhelyek száma 96 fôrôl 130 fôre változik.
A megvalósítás ideje: 2006–2010 között.
Határidô: 2010. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
– Az új Otthon átadása után és az átköltözést 

követôen a vállalkozó tulajdonába megy át
értékegyeztetett módon a visegrádi intézményi
ingatlan.

2338/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt
fejlesztési feladata az alábbiak szerint kerüljön
megvalósításra:
– „Tompa, Szabadföld út 47. szám alatti Pszi-

chiátriai Betegek Otthona kiváltása” és kapaci-
tása más helyen történô visszapótlása címzett ál-

lami támogatással, fôvárosi tulajdonú ingatla-
non új intézmény építésével.

A férôhelyek száma 162 fôrôl 150 fôre csökken. 
A megvalósítás ideje: 2007–2010 között.
A megvalósítás összege: 2000,0 M Ft
Fôvárosi saját forrás összege: 720,0 M Ft
Határidô: 2010. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
Az új otthon átadását és az átköltözést követôen a
Tompa, Szabadföld út 47. szám alatti ingatlan érté-
kesítésre kerül.

2339/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt
fejlesztési feladata az alábbiak szerint kerüljön
megvalósításra:
– „Zalaapáti, Deák Ferenc u. 3. szám alatti Pszi-

chiátriai Betegek Otthona kiváltása”, kapacitása
Budapesten, vagy Pest megyében történô
visszapótlása – ingatlanvásárlással vagy a Pest
Megyei Önkormányzattal együttmûködve, an-
nak ingatlanán építve, címzett állami támogatás-
sal, ingatlanértékesítés bevételbôl (649 M Ft) és
önkormányzati forrásból megvalósuló új intéz-
mény építésével.

A férôhelyek száma 166 fôrôl 150 fôre csökken. 
A megvalósítás ideje: 2008–2011 között.
A megvalósítás összege: 2300,0 M Ft
Fôvárosi saját forrás összege: 181,0 M Ft 
Ingatlanértékesítésbôl származó forrás: 649,0 M Ft
Határidô: 2011. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2340/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt
fejlesztési feladata az alábbiak szerint kerüljön
megvalósításra:
– „Tordas, Sajnovics tér 5. szám alatti Értelmi Fo-

gyatékosok Otthona ingatlanvásárlás és lakóott-
honná alakítás” program – hivatali beruházás –
költségvetését az építési engedély alapján köte-
lezett építési többletmunkálatok miatt 20 M Ft-tal
megemeli.

A férôhelyek száma 12. 
A megvalósítás ideje: 2004–2006 között.
A megvalósítás teljes összege: 70,0 M Ft
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
– Az intézményi lakóotthon/ok átadását és az át-

költözést követôen a Tordas, Sajnovics tér 5.
szám alatti kastélyépület értékesítendô. 

Határidô: az átköltözést követôen
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2341/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt
fejlesztési feladata az alábbiak szerint kerüljön
megvalósításra:
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– A „BMSZKI hajléktalan rehabilitációs lakóott-
honok létesítése” programot a Budapest Fôváros
Önkormányzata fenntartásában mûködô szako-
sított szociális intézmények Rekonstrukciós
Programjából törli.

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
A „BMSZKI (Alföldi u.) rekonstrukció IV. ütem”
keretében az Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedék-
hely kialakításának feladatai kerüljenek megvalósí-
tásra.
A férôhelyek száma 221 fô marad. 
A megvalósítás ideje: 2006–2007 között.
A megvalósítás összege: 90,0 M Ft
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2342/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Támogatja, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Buda-
pesti Módszertani Szociális Központ és Intézmé-
nyei, Budapest IX., Táblás u. 31. szám alatti telep-
helye – Éjjeli Menedékhely 80 férôhelyen – szol-
gáltatásai további biztosítása érdekében a tulajdo-
nos és a mûködtetô szándékai szerint érték-
egyeztetett ingatlancsere kerüljön elôkészítésre.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2343/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a felülvizsgálat alapján javasolt
fejlesztési feladata az alábbiak szerint kerüljön
megvalósításra:
„akadálymentesítés 2006–2007” program kereté-
ben a szociális intézmények akadálymentesítési
feladatai kerülnek végrehajtásra.
A megvalósítás ideje: 2006–2007 között.
A megvalósítás összege: 154,0 M Ft
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2344/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés 12/2005.
(III. 11.) rendelete 5. számú mellékletében részle-
tezett tartalmú „Budapest Fôvárosi Önkormányzat
7 éves fejlesztési tervében” szereplô „VIII. Ágaza-
ti keretek és keretjellegû fejlesztések” sorában a
fenntartásában mûködô szakosított szociális intéz-
mények bútorzatcseréjét – kétévenként biztosított
keretösszeggel – támogatja. 
A megvalósítás ideje a 2007., a 2009. és a 2011.
évben.
A megvalósítás összege kétévenként 30,0–30,0 M Ft:
összesen 90,0 M Ft
Határidô: 2007., 2009. és 2011. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2345/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés 12/2005. (III.
11.) Fôv. Kgy. rendelete 5. számú mellékletében
részletezett tartalmú „Budapest Fôvárosi Önkor-
mányzat 7 éves fejlesztési tervében” szereplô C)
Felhalmozási célú tartalékok, c/2. 9112 Évközi in-
dítású beruházások „Szociális feladatok II. Címzett
vagy céltámogatással, és/vagy hitellel tervezett fej-
lesztések” sorában szereplô 1–4. feladatokat törli. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2346/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az elfogadott elôterjesztés alapján
– a beruházási feladatok megvalósításának üteme
szerint – az alábbi ingatlanokat kiváltás után érté-
kesíteni kívánja:
– Budapest II., Gárdonyi G. u. 4. szám alatti

Idôsek Otthona, 
– Budapest XII., Bürök u. 38. szám alatti Idôsek

Otthona,
– Budapest VI., Rózsa u. 67. szám alatti Idôsek

Otthona,
– Budapest XVI., Táncsics Mihály u. 2–4. szám

alatti Idôsek Otthona,
– Budapest XVI., Pálya u. 27. szám alatti Idôsek

Otthona,
– Budapest XVI., Georgina u. 32. szám alatti

Idôsek Otthona,
– Budapest VII., Dózsa Gy. u. 82/b szám alatti

Idôsek Otthona, 
– Budapest VI., Benczúr u. 46. szám alatti Idôsek

Otthona,
– Tompa, Szabadföld u. 47. szám alatti Pszichiát-

riai Betegek Otthona, 
– Kéthely, Sáripuszta 1. szám alatti Értelmi Fo-

gyatékosok Otthona – kastélyépület, 
– Tordas, Sajnovics tér 5. szám alatti Értelmi Fo-

gyatékosok Otthona – kastélyépület,
– a zsirai gondozóházak és a peresznyei intéz-

mény épülete – a zsirai kastély egyházi átvétele
esetén.

Határidô: az intézményeket érintô rekonstrukciók
befejezése után
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2347/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Fôvárosi Önkormányzat
fenntartásában mûködô szakosított szociális intéz-
ményi ingatlanok értékesítésébôl származó bevéte-
lek kizárólag a szakosított szociális intézmények
Rekonstrukciós Programjában szereplô feladatok
és/vagy a szociális ágazat rekonstrukciós feladatai
megvalósítási költségfedezetét biztosítsa.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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2348/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri az ágazatot felügyelô fôpolgármester-he-
lyettest, hogy folytasson tárgyalásokat a Fôvárosi
Önkormányzat költséghatékonyabb feladatellátása
és ellátási kötelezettségei hatásosabb teljesítése ér-
dekében és szakmai együttmûködések kezdemé-
nyezése céljából települési önkormányzatok, társa-
dalmi, egyházi és civil szervezetek képviselôivel,
vezetôivel. 
Határidô: folyamatos
Felelôs: Ikvai-Szabó Imre 

2349/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Támogatja és tudomásul veszi, hogy a szociális 
ellátási/gondozási tevékenységet folytató hazai 
– fôként fôvárosi – nonprofit és/vagy forprofit –
szervezetek a Fôvárosi Önkormányzat erre alkal-
mas ingatlanvagyonának határozatlan, jelenlegi 
intézményei nem használt területének határozott
idejû tartós használatba adásával, pályázati úton
vehetnek részt a fôvárosi lakosság által igénybe ve-
hetô, tartós bentlakásos ellátást nyújtó férôhelyek
kialakításában, illetve ellátásában.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2350/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „Budapest VI., Rózsa u. 67. szám
alatti Idôsek Otthona rekonstrukció és bôvítés”
feladat törlésével összefüggésben az említett be-
ruházási feladatot leállítja, és felkéri a fôpolgár-
mestert, hogy az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. 
rendelet 21. §-a szerinti elszámolást terjessze a
Közgyûlés elé.
Határidô: 2005. december
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
– Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Ön-

kormányzat 2005. évi költségvetési rendeleté-
nek módosításakor kezdeményezze a „Budapest
VI., Rózsa u. 67. szám alatti Idôsek Otthona re-
konstrukció és bôvítés” feladatra 2005. évben
biztosított 41,0 M Ft összegû elôirányzat átcso-
portosítását a „8403 Önkormányzati fejleszté-
sek” címkódról a „9112 Évközi indítású beruhá-
zások” elnevezésû címre, ezen belül a „Fejlesz-
tések átütemezésének tartaléka” elôirányzatára.

Határidô: Fôvárosi Közgyûlés 2005. november ha-
vi rendes ülése 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
– Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Ön-

kormányzat 2005. évi költségvetési rendeleté-
nek módosításakor kezdeményezze a „BMSZKI
hajléktalan rehabilitációs lakóotthonok létesíté-
se” feladatra 2005. évben biztosított 90,0 M Ft
összegû elôirányzat átcsoportosítását a „9112
Évközi indítású beruházások” elnevezésû címen

belül a „BMSZKI (Alföldi u.) rekonstrukció 
IV. ütem” feladatára. 

Határidô: Fôvárosi Közgyûlés 2005. november ha-
vi rendes ülése 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2351/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgálja meg an-
nak lehetôségét, hogy a Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonában lévô, a szociális intézmények által
használt ingatlanok hasznosításával milyen módon
segítheti a Fôvárosi Önkormányzat szociális intéz-
ményeiben dolgozók elhelyezésének lehetôségeit.
Határidô: 2006. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2352/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon ar-
ról, hogy a szociális intézmények rekonstrukciós
programja keretében megvalósuló programok in-
tézményi beruházásban valósuljanak meg.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2353/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az ülést elnapolja.

A második napi ülés 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2354/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 6/c. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anya-
védelmi Központ Kht. felügyelôbizottsági tagjai-
nak megválasztására” címû elôterjesztést.

A napirend 6/a. pontja: Javaslat tag választására
az FKF Rt. Igazgatótanácsába.

Elôadó: dr. Bôhm András

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2355/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Ferenci Tibort az FKF Rt. Igazgatótanácsa tagjá-
nak megválasztja 2005. november 1-jétôl 2007.
május 31-ig terjedô idôszakra.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a szükséges intéz-
kedéseket tegye meg.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 6/b. pontja: Javaslat bizottsági tag cse-
réjére (Kulturális Bizottság).

Elôadó: Wintermantel Zsolt 
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2356/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Hont Andrást, a Fôvárosi Közgyûlés Kulturális Bi-
zottságának nem képviselô tagját visszahívja.
A Fôvárosi Közgyûlés Kulturális Bizottság nem
képviselô tagjának – 2005. november 1-jei ha-
tállyal – Tóth Andreát megválasztja.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
változtatás az SZMSZ-ben történô átvezetésérôl.
Határidô: 2005. november 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 6/c. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. felügyelôbi-
zottsági tagjainak megválasztására.

Elôadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2357/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
az üzemi tanács által jelölt személyeket:
dr. Ádám Jánost (an.: *, cím: * ),
dr. Oláh Kingát (an.: * cím: *),
Molnár Antalnét (szül.: *, an.: *, cím: *)
a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ Kht. felügyelôbizottságának tagjává vá-
lasztja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2358/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h. 
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjék a
Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Köz-
pont Közhasznú Társaság alapító okiratának a fel-
ügyelôbizottság bôvítése miatt szükséges módosí-
tásáról, és az alapítóokirat-módosítást elfogadás
végett terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2005. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

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

A napirend 7. pontja: A Budapesti Központi Szenny-
víztisztító Telepet üzemeltetô Kft. megalapításával kap-
csolatos döntések.

Elôadó: Vajda Pál 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2364/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy megismétli a „A Budapesti Köz-
ponti Szennyvíztisztító Telepet üzemeltetô Kft.

megalapításával kapcsolatos döntések” címû elô-
terjesztés 2. pontjáról a szavazást.

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

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2366/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzata
a Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep üze-
meltetése érdekében egyszemélyes korlátolt fe-
lelôsségû társaságot hoz létre. A társaság cégneve
BKSZT Budapest Szennyvíztisztítási Kft., kizáró-
lagos tulajdonosa Budapest Fôváros Önkormány-
zata, alapításkori törzstôkéje 50 000 000 Ft, amely
összeget az alapító okirat aláírásától számított 30
napon belül, a cégbejegyzési kérelem cégbírósági
benyújtásának idôpontjáig teljes egészében a társa-
ság rendelkezésére kíván bocsátani.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2367/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztí-
tási Kft. elôterjesztéséhez 1. számú mellékletként
csatolt alapító okiratát, és felkéri a fôpolgármestert
az alapító okirat aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2368/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a törzstôke befizetéséhez 50,0 M Ft-ot
biztosít az általános tartalék terhére és az alábbi elô-
irányzat-módosításokat hajtja végre.
Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím elôirány-
zatát 50 000 E Ft-tal, és azonos összeggel megemeli
az új „8139 BKSZT Budapest Szennyvíztisztítási
Kft.” címen az önkormányzati beruházások elôirány-
zatát. A BKSZT Kft. által visszautalt összeget a
„9300 Általános tartalék” címre kell visszapótolni.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a költségvetési ren-
deletmódosítást terjessze a Közgyûlés ülésére.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés november havi
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2369/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
cégbejegyzési kérelem cégbírósági benyújtásának
idôpontjáig az 50,0 M Ft törzstôke összegének a
társaság törzstôke számlájára történô utalásáról.
Határidô: az alapító okirat aláírásától számított 
30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja a Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep üzemeltetésérôl szóló 72/2005. (XI. 11.) ön-
kormányzati rendeletét az elôterjesztés 2. számú
melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 8. pontja: Gellért fürdô nôi termál me-
dencéinek, Lukács fürdô gyógymedencéinek és Széchenyi
fürdô társas-gôz medencéinek hidraulikai átalakítása.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2370/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Gellért fürdô nôi termál meden-
céinek hidraulikai átalakítása feladat megvalósítá-
sára további 50,0 M Ft-ot tôketartalékba helyezési
kötelezettséggel biztosít, olyan módon, hogy a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 
a Gellért fürdô nôi termál medencéinek hidraulikai
átalakítása II. ütem feladat megnevezését a mûsza-
ki tartalom kiegészítés és egy beruházásként tör-
ténô megvalósítás miatt Gellért fürdô nôi termál
medencéinek hidraulikai átalakítása (keretkiegészí-
tés) feladat megnevezésre módosítja, és a beruhá-
zás összköltségét 250,0 M Ft-ban állapítja meg. 

2371/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
A Lukács fürdô gyógymedencék hidraulikai átala-
kítása feladat megvalósítására 240,0 M Ft-ot tôke-
tartalékba helyezési kötelezettséggel biztosít.

2372/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
A Széchenyi fürdô társas-gôz medencék hidraulikai
átalakítása feladat megvalósítására 160,0 M Ft-ot
tôketartalékba helyezési kötelezettséggel biztosít.

2373/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a kapcsolódó költ-
ségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a
Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés novemberi rendes
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2374/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodásban történô elôzetes
hozzájárulásának a Városüzemeltetési Bizottságra
átruházott hatáskörét Gellért fürdô nôi termál me-
dencéinek pénzeszköz átadás-átvételi megállapo-
dás 1. számú módosítása, a Lukács fürdô gyógy-
medencék és a Széchenyi fürdô társas-gôz meden-
cék hidraulikai átalakítása pénzeszköz átadás-átvé-
teli megállapodások esetében.

2375/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gellért fürdô nôi termál medencéinek
hidraulikai átalakítása, a 2387/2004. (XII. 16.) Fôv.
Kgy. határozattal jóváhagyott pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás kiegészítésére az 1. számú
módosítást az 1. számú melléklet szerinti tartalom-
mal, a Lukács fürdô gyógymedencék hidraulikai
átalakítása pénzeszköz átadás-átvételi megállapo-
dást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és a
Széchenyi fürdô társas-gôz medencék hidraulikai
átalakítása pénzeszköz átadás-átvételi megállapo-
dást a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert a mellékletek szerinti
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások meg-
kötésére.
Határidô: 2005. december 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: A Gellért, a Lukács és a Dan-
dár fürdôk, valamint Csepeli strandfürdô akadálymente-
sítése.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2376/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Gellért fürdô akadálymentesítése
feladat megvalósítására 40,0 M Ft-ot tôketartalék-
ba helyezési kötelezettséggel biztosít olyan mó-
don, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül a Gellért fürdô részleges akadálymen-
tesítése feladatot törli és a beruházásra jóváhagyott
16,0 M Ft elôirányzatot a Gellért fürdô akadály-
mentesítése feladatra csoportosítja át.   

2377/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
A Lukács fürdô akadálymentesítése feladat megva-
lósításához 30,0 M Ft többletköltséget tôketar-
talékba helyezési kötelezettséggel biztosít, olyan
módon, hogy a „9112 Évközi indítású beruházá-
sok” címen belül a Lukács gyógyfürdô akadály-
mentesítése II. ütem feladat megnevezését Lukács
fürdô akadálymentesítése (többletköltség) feladat
megnevezésre módosítja, és a beruházás összkölt-
ségét 65,0 M Ft-ban állapítja meg.   

2378/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
A Dandár gyógyfürdô akadálymentesítése feladat
megvalósítására 16,0 M Ft-ot tôketartalékba helye-
zési kötelezettséggel biztosít.

2379/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
A Csepeli strandfürdô akadálymentesítése feladat
megvalósítására 11,0 M Ft-ot tôketartalékba helye-
zési kötelezettséggel biztosít.
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2380/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a kapcsolódó költ-
ségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a
Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés novemberi rendes
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2381/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodáshoz történô elôzetes
hozzájárulásának a Városüzemeltetési Bizottságra
átruházott hatáskörét a Lukács fürdô akadálymen-
tesítése pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás
1. számú módosítása, a Gellért, a Dandár és a Cse-
peli fürdôk akadálymentesítése pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodások esetében.

2382/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Gellért fürdô akadálymentesítése
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást az 1. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal, a Lukács fürdô
akadálymentesítése az 1392/2004. (VI. 24.) Fôv.
Kgy. határozattal jóváhagyott pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás kiegészítésre az 1. számú
módosítást a 2. számú melléklet szerinti tartalom-
mal, a Dandár gyógyfürdô akadálymentesítése
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást a 3. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal, a Csepeli strand-
fürdô akadálymentesítése pénzeszköz átadás-átvé-
teli megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tar-
talommal, egyben felkéri a fôpolgármestert a mel-
lékletek szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megál-
lapodások megkötésére. 
Határidô: 2005. december 1.
Felelôs: Dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Elôterjesztés a központi és
fôvárosi céltámogatással 1998 óta megépült Budapest
XVII. és XX. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befeje-
zetlen, valamint a II. kerületi és a XX. kerületi csatorna-
vagyon egy részének befejezett, aktivált eszközként tör-
ténô átadás-átvételére.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2383/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 7., 8., 9. szá-
mú mellékletében foglalt megállapodást és felkéri
a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 2005. december 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2384/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az átvett befejezet-
len és aktivált beruházást a használatbavétel

(üzembehelyezés) idôpontjának megfelelôen, mint
aktivált vagyont a Fôvárosi Önkormányzat 2005.
évi vagyonmérlegében szerepeltesse.
Határidô: 2005. évi mérlegzárás
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat
2006–2007. évi útfelújításokra vonatkozó programjá-
nak és engedélyokiratának jóváhagyása.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2385/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tirts Tamás módosító indítványát,
mely szerint:
„Fôvárosi Önkormányzat 2006–2007. útfelújítá-
sokra vonatkozó programjának és engedélyokiratá-
nak jóváhagyására” címû elôterjesztésben szereplô
Simongát utca felújítása helyett a Batthyány Ilona
utca felújítása szerepeljen (szakaszhatár: Rózsale-
vél u. és Vidámvásár u.).”

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2386/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h. 
úgy dönt, hogy 
– az elôterjesztés 2006. évi részleges útfelújítás,

egyrétegû szônyegezéssel tervezett 39. pontja
XX. ker., Pacsirta utca (Virág B. u.–Orsolya u.),
valamint a XX. ker., Orsolya utca (Wesselényi
u.–Pacsirta u.) a 2007. évi részleges útfelújítás,
egyrétegû szônyegezéssel címlistájába kerül, a
2007. évi részleges útfelújítás, egyrétegû szô-
nyegezéssel tervezett 34. pontja XX. ker., Szent
Imre herceg u. (Nagysándor J. u.–Kossuth L. u.)
átkerül a 2006. évi részleges útfelújítás, egyréte-
gû szônyegezéssel címlistába;

– 2006. évi részleges útfelújítás, egyrétegû szô-
nyegezéssel tervezett XVII. ker., Liget sor (Cin-
kotai út–Ferihegyi út) címlistából kikerül, he-
lyette a XVII. ker., Aranylúd utca (Lázár utca–
Flamingó utca) szerepel.

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2387/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a 2006. évi egyrétegû útfelújítások 
– 2353/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. határozattal mó-
dosított – melléklet szerinti engedélyokmányát és
felkéri a fôpolgármestert annak aláírására. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2388/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2006. évi kétrétegû útfelújítások,
melléklet szerinti engedélyokmányát és felkéri a
fôpolgármestert annak aláírására. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2389/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2006. évi teljes útfelújítások, mellék-
let szerinti engedélyokmányát és felkéri a fôpolgár-
mestert annak aláírására. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2390/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2007. évi egyrétegû útfelújítások –
2353/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. határozattal módo-
sított – melléklet szerinti engedélyokmányát és fel-
kéri a fôpolgármestert annak aláírására. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2391/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2007. évi kétrétegû útfelújítások,
melléklet szerinti engedélyokmányát és felkéri a
fôpolgármestert annak aláírására. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2392/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2007. évi teljes útfelújítások, mellék-
let szerinti engedélyokmányát és felkéri a fôpolgár-
mestert annak aláírására. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2393/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy járjon el annak ér-
dekében, hogy a költségvetési törvényben az igé-
nyelt állami forrás biztosított legyen.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2394/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2006–2007. évi részletes költség-
vetés elfogadása elôtt az itt elfogadott engedély-
okiratoknak megfelelô elôkészítési, közbeszerzési
feladatok megindíthatók.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Kátyúzási munkák.
Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2395/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Zsinka Lászlónak a „Kátyúzási
munkák” címû elôterjesztés napirendrôl történô le-
vételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2396/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy a Fôvárosi Önkor-
mányzat 2006–2008. évi költségvetéseiben az út-,
hídfenntartási feladatokon belül az úthiba-javítási
(kátyúzási) munkák elvégzésére biztosítja a szük-
séges mûködési kiadási elôirányzatot az alábbiak
szerint:
2006. évre 1150 M Ft,
2007. évre 1050 M Ft,
2008. évre 950 M Ft.
Határidô: az éves költségvetések elkészítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Az EU támogatására számot
tartó, 2007. évi kezdésre ütemezett tömegközlekedési
nagyprojektek elôkészítésének költségvetési támogatásá-
val kapcsolatos szerzôdések és beruházási okmányok.

Elôadók: dr. Bakonyi Tibor, Vajda Pál 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2397/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsolt ügyrendi javas-
latát, mely szerint „a következô ülésre készüljön 
tájékoztató a Podmaniczky-tervben szereplô 2-es
metró és a gödöllôi HÉV összekötésérôl”.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2398/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési Hiva-
tallal az elôterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal az „1-es, 3-as villamos meghosszabbí-
tása I. ütem projekt” elôkészítésének támogatási
szerzôdését, egyben felkéri a fôpolgármestert a tá-
mogatási szerzôdés aláírására.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2399/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja Tulajdonosi Bizott-
ságra átruházott hatáskörét. Jóváhagyja és megköti
a Nemzeti Fejlesztési Hivatallal az elôterjesztés 
2. számú melléklete szerinti tartalommal az „Észak–
déli irányú regionális gyorsvasút Békásmegyer–
Szentendre közötti szakasza projekt” elôkészítésének
támogatási szerzôdését. Felkéri a fôpolgármestert a
támogatási szerzôdés aláírására.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2400/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az „1-es, 3-as villamosvonal meg-
hosszabbítása I. ütem projekt” beruházási célok-
mányát. Felkéri a fôpolgármestert a 3. számú mel-
léklet szerinti célokmány aláírására.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2401/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az „Észak–déli regionális gyorsvasút-
rekonstrukció I. ütem” beruházási célokmányát.
Felkéri a fôpolgármestert a 4. számú melléklet sze-
rinti célokmány aláírására.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Dél-budai regionális szenny-
víz-elvezetési és szennyvíz-tisztítási program – a projekt
elôkészítésére vonatkozó támogatási szerzôdés.

Elôadók: dr. Bakonyi Tibor, Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2402/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az 1. számú melléklet sze-
rinti támogatási szerzôdést és felkéri a fôpolgár-
mestert a támogatási szerzôdés aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2403/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy tegye meg a szük-
séges intézkedéseket annak érdekében, hogy az
1067/2005. (VI. 30.) Korm. határozat alapján tá-
mogatást kapott „P+R parkolórendszer kiépítése”
elnevezésû projekt helyett a „Dél-budai regionális
szennyvíz-elvezetési és szennyvíz-tisztítási prog-
ram” részesüljön további 309,6 M Ft elôkészítési
támogatásban.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat gimnáziumi felada-
tok átvételére.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2404/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az Eötvös József Gimnázium
„Megállapodás közoktatási intézmény átadás-
átvételérôl”  címû 5. számú melléklet szerinti megál-
lapodást és aláírására felkéri a fôpolgármestert.
Határidô: 2006. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2405/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Tulajdonosi Bizottság és az ille-
tékes szakmai bizottság – a Fôvárosi Önkormány-
zat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 5. szá-
mú melléklete „Tulajdonosi Bizottság 16. pontjá-
ban” meghatározott – döntési jogkörét az Eötvös
József Gimnázium vagyonának átadás-átvétele
miatt, egyszeri jelleggel elvonja. Jóváhagyja és
megköti a „Megállapodás önkormányzati vagyon
ingyenes átengedésérôl” címû 7. számú melléklet
szerinti megállapodást és aláírására felkéri a fôpol-
gármestert.
Határidô: 2006. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2406/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Veres Pálné Gimnázium
„Megállapodás közoktatási intézmény átadás-
átvételérôl” címû 6. számú melléklet szerinti megál-
lapodást és aláírására felkéri a fôpolgármestert.
Határidô: 2006. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2407/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Tulajdonosi Bizottság és az illeté-
kes szakmai bizottság – a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 5. számú
melléklete „Tulajdonosi Bizottság 16. pontjában”
meghatározott – döntési jogkörét a Veres Pálné
Gimnázium vagyonának átadás-átvétele miatt, egy-
szeri jelleggel elvonja, és jóváhagyja és megköti a
„Megállapodás önkormányzati vagyon ingyenes
átengedésérôl” címû 8. számú melléklet szerinti
megállapodást és aláírásra felkéri a fôpolgármestert.
Határidô: 2006. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2408/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Az 1709 és 1711/2005. (VI. 30.) Fôv. Kgy. határo-
zatnak megfelelôen 2006. július 1-jei hatállyal jó-
váhagyja, fenntartó és felügyeleti szerv változása
miatt az Eötvös József Gimnázium (Bp. V.,
Reáltanoda u. 7.) alapító okirat módosítását és az
egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító
okiratot az elôterjesztés 3/a. számú melléklete sze-
rinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az ala-
pító okiratok aláírására és kiadására.
Határidô: 2006. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2409/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Az 1710 és 1711/2005. (VI. 30.) Fôv. Kgy. határo-
zatnak megfelelôen 2006. július 1-jei hatállyal jó-
váhagyja – fenntartó és felügyeleti szerv változása
miatt – a Veres Pálné Gimnázium (Bp. V., Veres
Pálné u. 38.) alapító okirat módosítását és az 
egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító
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okiratot az elôterjesztés 3/b. számú melléklete 
szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az
alapító okiratok aláírására és kiadására.
Határidô: 2006. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2410/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 2006. július 1-jével a VII. kerületi
Önkormányzattól átveszi a Madách Imre Gimná-
zium (1073 Budapest, Barcsay u. 5.) fenntartói jo-
gát, térítésmentesen a feladat ellátását szolgáló ingó-
vagyont, és az ingatlan ingyenes használati jogát.

2411/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Tulajdonosi Bizottság és az ille-
tékes szakmai bizottság – a Fôvárosi Önkormány-
zat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 5. szá-
mú melléklete „Tulajdonosi Bizottság 16. pontjá-
ban” meghatározott – döntési jogkörét a Madách
Imre Gimnázium vagyonának átadás-átvétele
miatt, egyszeri jelleggel elvonja, és jóváhagyja és
megköti a „Megállapodás önkormányzati vagyon
ingyenes használatba adásáról” címû – az elôter-
jesztô által befogadott módosítással – 13. számú
melléklet szerinti megállapodást és aláírásra felké-
ri a fôpolgármestert.
Határidô: 2006. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2412/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Madách Imre „Megálla-
podás közoktatási intézmény átadás-átvételérôl”
címû 12. számú melléklet szerinti megállapodást és
aláírására felkéri a fôpolgármestert.
Határidô: 2006. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2413/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
2006. július 1-jei hatállyal jóváhagyja, fenntartó és
felügyeleti szerv változása miatt a Madách Imre
Gimnázium (Bp. VII., Barcsay u. 5.) alapító okirat
módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt mó-
dosított alapító okiratot az elôterjesztés 10. számú
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert az alapító okiratok aláírására és kiadására.
Határidô: 2006. július 31. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2414/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az intézmények át-
vételéhez kapcsolódó „Megállapodás közoktatási
intézmény átadás-átvételérôl” címû megállapodá-
sok módosításait a 2006. évi költségvetés ismereté-
ben terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2006. május 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 73/2005. (XI. 11.) önkormányzati rendele-
tét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rende-
let módosításáról.

A napirend 16. pontja: Javaslat a 2005/2006. tanévi
feladatváltozásokhoz kapcsolódó elôirányzat-módosítá-
sára.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2415/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
a pedagógiai programok figyelembevételével a
2005/2006. tanévi feladatváltozások finanszírozása
érdekében összességében a „9300 Általános tarta-
lék ” cím elôirányzatának 57 224 E Ft emelésével
egyidejûleg csökkenti az érintett intézmények tá-
mogatási és kiadási elôirányzatát

57 224 E Ft-tal,
ebbôl

személyi juttatások tartós jelleggel (3 hónapra)
42 214 E Ft,

munkaadókat terhelô járulékok tartós jelleggel 
(3 hónapra) 15 010 E Ft,
a 2. számú melléklet szerinti részletezésben.

2416/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
2005. szeptember 1-jei hatállyal a 2005/2006. tan-
év feladatváltozásaihoz kapcsolódó racionalizálás
keretében 7 fô létszámot véglegesen leépít, ebbôl
pályázható 4 fô.

2417/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
A létszámleépítésekhez kapcsolódó pénzügyi kö-
telezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-
átalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím elô-
irányzatának 15 354 E Ft-tal történô csökkenté-
sével – ebbôl megelôlegezésként 2006. VI. 30-i
elszámolási határidôvel 4585 E Ft – egyidejûleg
megemeli az érintett intézmények támogatási és
kiadási elôirányzatát (egyszeri jelleggel)

15 354 E Ft-tal,
ebbôl

személyi juttatások 11 631 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 3 723 E Ft,

az alábbi részletezésben:
31193 Fôvárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intéz-

mény és Óvoda elôirányzatát 2624 E Ft-tal

2 fô létszámleépítésével kapcsolatos kiadások
miatt,
ebbôl 

személyi juttatások 1987 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 637 E Ft,
létszámkeret-változás – 2 fô

2005. december 16. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2149



3507 Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium
elôirányzatát 2591 E Ft-tal,

1 fô létszámleépítésével kapcsolatos kiadások miatt,
ebbôl

személyi juttatások 1963 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 628 E Ft,
létszámkeret-változás – 0 fô

3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági SzkI
és Szi.  elôirányzatát 2412 E Ft-tal,

1 fô létszámleépítésével kapcsolatos kiadások miatt,
ebbôl

személyi juttatások 1827 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 585 E Ft,
létszámkeret-változás – 0 fô

3567 Építôipari és Díszítômûvészeti Szakképzô Iskola
elôirányzatát 7727 E Ft-tal

4 fô létszám leépítésével kapcsolatos kiadások miatt,
ebbôl

személyi juttatások 5854 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 1873 E Ft,
létszámkeret-változás – 2 fô

2418/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be a 4 fô végleges létszámleépítés
miatt 4 584 658 Ft-nak a központi költségvetésbôl
történô biztosítására. A létszámcsökkentéssel érin-
tett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat
költségvetési szerveinél a meglévô üres álláshelye-
ken, az elôreláthatólag megüresedô álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti
változás, feladatátadás következtében az önkor-
mányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál 
– munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságá-
nak megszakítása nélkül – nincs lehetôség.
A pályázati kiírásnak megfelelôen a megszüntetett
álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza,
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok
ezt indokolttá teszik.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2006. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2419/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszám-
leépítéshez kapcsolódó adatok eltérnek a 2385/2005.
(X. 27.) Fôv. Kgy. határozatban jelenleg közölt ada-
toktól (4 fô, 4 584 658 Ft), a végleges pályázati
anyagra vonatkozó javaslatot a Fôvárosi Közgyûlés
2006. áprilisi ülése elé kell terjeszteni.
Határidô: 2006. április
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2420/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét

2006. szeptember 1-jétôl 13 500 fôben (128 fô
csökkenéssel) állapítja meg az 1. számú melléklet
11. oszlopa szerinti részletezésben.

2421/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
A „9171 Tanórán kívüli nyelvoktatásra” cím
elôirányzatának 21 234 E Ft-tal történô emelésével
egyidejûleg összességében változtatja az érintett
intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát
tartós jelleggel 21 234 E Ft-tal,
ebbôl

személyi juttatások (3 hónap)         16 460 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 
(3 hónap)                                         4 774 E Ft,

a 4. számú melléklet szerinti részletezésben.

2422/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Az idegen nyelvi pályázatokon elnyert támogatás el-
számolásához kapcsolódóan a „9130 Idegen nyelvi
oktatás színvonalának emelésére” cím elôirányzatá-
nak 1452 E Ft emelésével egyidejûleg csökkenti az
érintett intézmények támogatási és kiadási elôirány-
zatát (egyszeri jelleggel) 1452 E Ft-tal,
ebbôl
dologi kiadások 1452 E Ft
az 5. számú melléklet szerinti részletezésben.

2423/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a hátrányos helyzetû fiatalok kép-
zését szolgáló profilváltás érdekében szükségessé
vált 5 fô közalkalmazott munkaviszonyának meg-
szüntetése. A pénzügyi kötelezettség teljesít-
hetôsége érdekében a „9114 Céltartalék intézményi
szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira”
cím elôirányzatának csökkentésével egyidejûleg
növeli a „3584 Speciális Szakiskola” cím támoga-
tási és kiadási elôirányzatát (egyszeri jelleggel)

9112 E Ft-tal,
ebbôl

személyi juttatások 6903 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok 2209 E Ft.

2424/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot
terjessze a soron következô rendeletmódosító Köz-
gyûlés elé.
Határidô: 2005. november
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Közgyûlése és Budapest-Zugló Képviselô-testülete közöt-
ti intézményi társulás létrehozásáról szóló megállapodás
megkötésére.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2425/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Zugló és Városliget
Térfigyelô Rendszer Társulás létrehozásáról szóló
megállapodást az elôterjesztô által módosított 1.
számú melléklet szerinti tartalommal és felhatal-
mazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 2005. november 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2426/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
2005. november 15-i hatállyal, Budapest Fôváros
Közgyûlése és Zugló Önkormányzata Képviselô-
testülete azonos tartalmú döntésének figyelembe-
vételével, Zugló és Városliget Térfigyelô Rendszer
Társulás (1052 Budapest, Városház u. 9–11.) elne-
vezéssel intézményt alapít. Jóváhagyja annak ala-
pító okiratát az elôterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal és felhatalmazza a fôpolgár-
mestert az alapító okirat aláírására.
Határidô: 2005. november 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2427/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
– A Zugló és Városliget Térfigyelô Rendszer Társu-
lás intézmény alapításával összefüggésben csökken-
ti a „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím do-
logi kiadások elôirányzatát 1151 E Ft-tal és azonos
összeggel megemeli az új „6004 Zugló és Városliget
Térfigyelô Rendszer Társulás” cím támogatási és
kiadási elôirányzatát 
a kiadásból:

– személyi juttatások: 1 hóra 14 E Ft 
– a munkaadókat terhelô 

járulékok: 1 hóra 3 E Ft 
– a dologi kiadások összesen: 259 E Ft 

(egyszeri/1 hóra: 40 E Ft, rendszeres: 219 E Ft)
intézményi beruházások: 875 E Ft
– A Budapest-Zugló Önkormányzatától mint alapí-
tótól, az intézmény fenntartására átutalásra kerülô,
összesen 1151 E Ft-tal megemeli az új „6004 Zug-
ló és Városliget Térfigyelô Rendszer Társulás” cím
bevételi és kiadási elôirányzatát
a bevételbôl:

– mûködési célú pénzeszközátvétel:  276 E Ft
– felhalmozási célú pénzeszközátvétel: 875 E Ft

a kiadásból:
– személyi juttatások: 1 hóra 14 E Ft 
– a munkaadókat terhelô 
járulékok: 1 hóra 3 E Ft 
– a dologi kiadások összesen 259 E Ft 

(egyszeri/1 hóra: 40 E Ft, rendszeres: 219 E Ft)
intézményi beruházások: 875 E Ft
– A Zugló és Városliget Térfigyelô Rendszer Tár-
sulás intézmény létszámát 3 fôben állapítja meg.

2428/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendelet módosítására vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2005. novemberi
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2429/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy intézkedjen
a Zugló és Városliget Térfigyelô Rendszer Társu-
lás intézmény részére elôre hozott támogatásként
259 E Ft összegû támogatás soron kívül utalásáról.
Határidô: 2005. november 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2430/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költ-
ségvetésének elfogadásáig tartó átmeneti idôszakra
gondoskodik a Zugló és Városliget Térfigyelô
Rendszer Társulás intézmény, Budapest Fôváros
Önkormányzatára esô mûködési célú kiadásainak
idôarányos utalásáról.
Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2431/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy Zugló és Városli-
get Térfigyelô Rendszer Társulás intézmény mûkö-
désének és fenntartásának, valamint a térfigyelô
rendszer üzemeltetésének Budapest Fôváros Ön-
kormányzatára esô költségeit, a tényleges szükség-
leteknek megfelelôen a mindenkori éves költségve-
tési rendeleteiben biztosítja.
Határidô: a tárgyévi költségvetési rendelet jóváha-
gyása
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2432/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és kiírja Zugló és Városliget Térfigyelô
Rendszer Társulás munkaszervezete igazgatói ál-
láshelyének betöltésére, az elôterjesztô által módo-
sított, az elôterjesztés 4. számú mellékletét képezô
igazgatói pályázatot.
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2433/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy Zugló és Városli-
get Térfigyelô Rendszer Társulás intézmény létre-
hozása érdekében tegye meg a szükséges intézke-
déseket és arról a Fôvárosi Közgyûlés 2005. de-
cemberi rendes ülésén adjon tájékoztatást.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2005. decemberi
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2434/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Zugló és Városliget Térfigyelô
Rendszer Társulás társulási tanács tagjaivá 2005.
november 15–2007. november 14-ig terjedô, két-
éves idôtartamra az alábbi személyeket választja
meg, egyben felkéri a fôpolgármestert a megbízó-
levelek aláírására és kiadására:
a) Danielisz Béla (anyja neve: *; lakcím: *)
b) dr. Spira Veronika (anyja neve: *; lakcím:*)
c) Lévai Zoltán (anyja neve: *; lakcím: *)
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2435/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Zugló és Városliget Térfigyelô
Rendszer Társulás felügyelôbizottság tagjává
2005. november 15–2007. november 14-ig terjedô,
kétéves idôtartamra az alábbi személyeket választ-
ja meg, egyben felkéri a fôpolgármestert a megbí-
zólevelek aláírására és kiadására:
a) Kardos Péter (anyja neve: *; lakcím: *)
b) Killik Jenô (anyja neve: *; lakcím: *)
c) Rostás Ákos (anyja neve: *; lakcím: *)
Határidô: 2005. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat megállapodás meg-
kötésére a Budapest Fôváros XIII. kerületi Önkormány-
zattal.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2436/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja és megköti az elôterjesz-
tés mellékletét képezô megállapodást. 
Felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidô: 30 nap 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Képviselôi kérdések, interpellációk

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2437/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2438/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2439/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2440/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
dr. Mitnyan György interpellációjára adott választ
elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2441/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Szôke László interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2442/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Balczó Zoltán interpellációjára adott választ el-
fogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2443/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
dr. Kupper András interpellációjára adott választ
elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2444/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és következô napirendként tár-
gyalja meg a „Turult ábrázoló emlékmû jog-
szabálysértô elhelyezése a XII. kerületben” címû
elôterjesztést.

A napirend 19. pontja: Turult ábrázoló emlékmû
jogszabálysértô elhelyezése a XII. kerületben.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2445/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy dr. Demszky Gábor fôpolgármes-
ternek a hozzászólásokra adott válaszát elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2446/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja. 
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* Az 1992. évi LXIII. törvény alapján az adatok közlésétôl eltekintünk.



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2447/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Zsinka Lászlónak a vita újbóli meg-
nyitására vonatkozó ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2448/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Mitnyan Györgynek a napirendi
vita folytatására tett ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2449/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el MIÉP frakciócsoport módosító in-
dítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés utólag hozzájárul a Buda-
pest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat által
felállított, turult ábrázoló emlékmû elhelyezéséhez.”

Határozat
A Fôvárosi Közgyûlés

2450/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
továbbra sem járul hozzá az ún. „Turulos” emlék-
mû elhelyezéséhez a XII. kerületben.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2451/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
felháborítónak tartja, hogy Budapest Hegyvidék
XII. kerület Önkormányzata törvénysértôen, a
szükséges engedélyek hiányában, a vonatkozó ha-
tósági határozat ellenében helyezte el a Böszörmé-
nyi út–Istenhegyi út–Németvölgyi út által határolt
közterületen a Turult ábrázoló emlékmûvet.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2452/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert arra, hogy minden lehetsé-
ges törvényes eszköz igénybevételével, a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkezô szervek közremûködé-
sével járjon el annak érdekében, hogy a jogellenes ál-
lapot megszûnjön. Ennek érdekében egyebek mellett
kérje fel az I. kerületi jegyzôt, valamint Budapest
Fôváros Közigazgatási Hivatala vezetôjét az enge-
dély nélküli tevékenység és az ehhez kapcsolódó jog-
ellenes magatartás szigorú szankcionálására, továbbá
a törvényes állapot azonnali helyreállítására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Tájékoztató a 2010. évi 
„Európa Kulturális Fôvárosa” pályázati folyamatról.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2453/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
a 2010. évi „Európa Kulturális Fôvárosa” pályáza-
ti folyamatról szóló tájékoztatót elfogadja.

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest hosszú tá-
vú lakáskoncepciójára és középtávú lakásprogramjára.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2454/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja az elôterjesztés mellékletét képezô „Bu-
dapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú
lakásprogramja” dokumentumot, melyet a kerületi
önkormányzatokkal együttmûködve kíván megva-
lósítani a fôváros lakásállományának és polgárai
lakáskörülményeinek javítását elôsegítendô.
Ennek érdekében felkéri a fôpolgármestert, hogy
kezdeményezzen a fôvárosi kerületekkel megbe-
széléseket a város lakáspolitikájának folyamatos
összehangolása érdekében. 
Határidô: 2005. december 31. és utána évente fo-
lyamatosan
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2455/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a középtávú lakás-
program végrehajtását segítô és monitorozó testü-
leteként, illetve a Fôvárosi Önkormányzat részére
lakáspolitikai tanácsadó testületként a továbbiak-
ban is mûködtesse a Lakáspolitikai Szakmai Kollé-
giumot.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2456/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy kezdeményezzen
az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatallal éven-
kénti rendszeres megbeszélést a közös lakáspoliti-
kai szerepvállalás érdekében.
Határidô: 2005. december 31. és utána évente fo-
lyamatosan
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2457/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Településszerke-
zeti Terv és az FSZKT figyelembevételével és a
kerületi önkormányzatok bevonásával vizsgálja
meg, hogy a fôváros területén hol található lakó-
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terület fejlesztésére alkalmas, mindmáig kihaszná-
latlan, a Fôvárosi vagy kerületi Önkormányzatok
tulajdonában levô terület. 
Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2458/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Javasolja az illetékes szakbizottságoknak, hogy a
Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl juttatható
támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás rend-
jérôl szóló 2/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet 22.
és 23. §-ai alapján kiírt pályázatok elbírálási szem-
pontrendszerébe építsék be, hogy a Fôvárosi Ön-
kormányzat kiemelten azokat a kerületi önkor-
mányzati projekteket támogatja, ahol a kerületben
városfejlesztési projektszervezetek mûködnek. 
Határidô: évenként, a pályázati felhívások kiírása
során
Felelôs: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság

elnöke, 
Várostervezési és Városképvédelmi Bi-
zottság elnöke

2459/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a munkanélküli
lakásbérlôk és lakástulajdonosok lakásmegtartó ké-
pessége érdekében kezdeményezze az Állami Fog-
lalkoztatási Szolgálatnál és az Országos Foglalkoz-
tatási Közalapítványnál egy foglalkoztatási és lak-
hatási komplex modellprogram kidolgozását.
Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a 16. Bécs–Buda-
pest Szupermaratoni futóverseny támogatására.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2460/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Pest Megyei Atlétikai Szö-
vetség, Bécs–Budapest Szupermaraton Szervezôbi-
zottságával a „Bécs–Budapest Szupermaratoni futó-
verseny támogatása” tárgyú támogatási szerzôdést a
2. számú melléklet szerinti tartalommal. 
Felkéri a fôpolgármestert a szerzôdés megkötésére
és aláírására.
Határidô: 2005. november 21.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2461/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Engedélyezi a „8417 EU Integrációs feladatok tá-
mogatása” cím kiadási, azon belül mûködési célú
pénzeszközátadás elôirányzatáról történô 1000 E Ft

összegû kifizetést a Pest Megyei Atlétikai Szövet-
ség, Bécs–Budapest Szupermaraton Szervezôbi-
zottsága részére, a Bécs–Budapest Szupermaratoni
futóverseny támogatására.
Határidô: 2005. november 21.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a – „Sport Minden-
kinek” program megvalósítása az európai uniós fôváro-
sok önkormányzataiban – VI. Nemzetközi Konferencia
rendezésének támogatására.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2462/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Sportági Szakszövetségek
Budapesti Szövetségével kötendô „Sport Minden-
kinek” program megvalósítása az európai uniós
fôvárosok önkormányzataiban – VI. Nemzetközi
Konferencia támogatása tárgyú szerzôdést a mellé-
kelt tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a
szerzôdés aláírására.
Határidô: 2005. november 21.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2463/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Engedélyezi a „8417 EU Integrációs feladatok tá-
mogatása” cím kiadási, azon belül mûködési célú
pénzeszközátadás elôirányzatáról történô 1000 E Ft
összegû kifizetést a Sportági Szakszövetségek Bu-
dapesti Szövetsége részére, a „Sport Mindenkinek”
program megvalósítása az európai uniós fôvárosok
önkormányzataiban – VI. Nemzetközi Konferencia
megrendezésének költségeire.
Határidô: 2005. november 21.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a Nemzeti Sporthi-
vataltól a fôvárosi diák- és szabadidôsport tevékenység
támogatására biztosított 6500 E Ft felhasználására.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2464/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Nemzeti Sporthivataltól a fôváro-
si diák- és szabadidôsport tevékenység támogatásá-
ra biztosított 6500 E Ft-ból az alábbi társadalmi
szervezeteket támogatja. A mellékelt támogatási
szerzôdéseket jóváhagyja, megköti és felkéri a
fôpolgármestert azok aláírására.



Határidô: a közgyûlési döntést követô 30 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Csatlakozás az URBACT –
City Region programhoz.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2465/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest teljes jogú tagként részt kí-
ván venni az URBACT – City Region programban. 
Felhatalmazza a fôpolgármestert a szándéknyilat-
kozat aláírására.
Határidô: 2005. november 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2466/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Zsinka Lászlónak a „Csatlakozás az
URBACT – City Region programhoz” címû elôter-
jesztés újbóli napirendre vételére vonatkozó ügy-
rendi indítványát.

A napirend 26. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat, valamint a Nemzeti Sporthivatal között a fo-
gyatékosok sportjának támogatásáról szóló megállapo-
dás megkötésére és egyben a támogatás felhasználására.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2467/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti jelen elôterjesztés tárgyát ké-
pezô, a Fôvárosi Önkormányzat  2005. évi fogyaté-
kosok sportjának támogatását  rögzítô   – a Nemze-
ti Sporthivatallal kötendô – együttmûködési megál-
lapodást (1. számú melléklet) és felhatalmazza a
fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: a közgyûlés döntését követô 10 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2468/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Nemzeti Sporthivataltól a fôvá-
rosi fogyatékosok sportjának támogatására biztosí-
tott 3100 E Ft-ból az alábbi társadalmi szervezetet
támogatja. A mellékelt (2. számú melléklet) támo-
gatási szerzôdést jóváhagyja, megköti és felkéri a
fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: a közgyûlési döntést követô 30 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: A Magyar Vöröskereszt Bu-
dapesti Szervezetével 1994. április 18-án kötött megálla-
podás módosítása.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2469/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Magyar Vöröskereszt Buda-
pesti Szervezetével a 2. számú melléklet szerinti hatá-
rozatlan idejû módosított közszolgáltatási szerzôdést.
Felkéri a fôpolgármestert a módosított közszolgál-
tatási szerzôdés aláírására.
Határidô: 2005. november 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Sor-
Támogatás

szám
Megnevezés Támogatott cél összege

(E Ft-ban)

1. Budapesti A „Moccanj
Szabadidôsport Családi Négypróba” 2500Szövetség rendezvénysorozat 

kiadásaira.

2. Budapesti A Szövetség bonyolí-
Diáksport tásában történô ren-
Szövetség dezvények terembér-

leti díjaira, verseny-
díjakra és a versenyek-
kel kapcsolatos egyéb 3500
kiadásokra, valamint 
a legeredményesebb 
iskolák diákjainak, 
illetve felkészítô taná-
rainak elismerésére.

3. Budapesti A Szövetség által
Atlétikai megrendezésre kerülô
Szövetség Történelmi (Kegyeleti) 500

Váltófutás kiadásaira.

Összesen: 6500
Sor-

Támogatás

szám
Megnevezés Támogatott cél összege

(E Ft-ban)

1. Fogyatékkal  A fôvárosi tanulás-
Élôk Budapesti ban akadályozott
Sportszövetsége tanulók diákolimpiai

versenyrendszerének 
mûködtetésére 
1100 E Ft, valamint 
a fôvárosban mûködô, 
fogyatékos személyek 3100
sportolását segítô sport-
szervezetek részére re-
kreációs és szabadidô-
sport tevékenységeikkel
kapcsolatos kiadá-
saikra 2000 E Ft.

Összesen: 3100



A napirend 28. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas,
Gesztenyés út 1.) területének megosztására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2470/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 9/A. §
(1) bekezdés a) pontja, valamint a 18. § (1) bekez-
dés b) pontja alapján tulajdonosi hozzájárulását
adja a Fôvárosi Önkormányzat kizárólagos tulaj-
donát képezô, 2463 Tordas, Gesztenyés út 1. szám
alatti (255/3 hrsz.-ú), 2. számú mellékletként csa-
tolt változási vázrajz szerinti megosztásához.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapest X. kerü-
let, Kôrösi Csoma út–Kápolna utcai gyalogos-aluljáró
helyzetének rendezésére.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2471/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
a kizárólagos tulajdonát képezô (41464/2) hrsz.-ú,
Budapest X. kerület, Kôrösi Csoma út és a
(41458) hrsz.-ú, Budapest X. kerület, Kápolna ut-
ca csomópontjánál lévô ligeti téri aluljáró mûtárgy
tulajdonjogát Budapest Kôbányai Önkormányzat
részére térítésmentesen átruházza.
Jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 2. számú
mellékletét képezô tulajdonjog átruházási szerzô-
dést, egyben felkéri a fôpolgármestert a szerzôdés
aláírására.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat és
szervei, valamint intézményei Versenyeztetési Szabályza-
tának megalkotásáról szóló javaslat.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2472/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat Versenyezte-
tési Szabályzatát, az elôterjesztô által módosított
melléklet szerinti tartalommal.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat és az Auchan Magyarország Kft. közötti – a
XVIII. kerületi áruházhoz kapcsolódó – megállapodás
megkötésére.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2473/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Zsinka Lászlónak a „Javaslat a
Fôvárosi Önkormányzat és az Auchan Magyaror-
szág Kft. közötti – a XVIII. kerületi áruházhoz
kapcsolódó – megállapodás megkötésére” címû
elôterjesztés napirendrôl történô levételére vonat-
kozó indítványt.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2474/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § (1) be-
kezdésében foglalt jogkörében eljárva jóváhagyja,
megköti az Auchan Magyarország Kft.-vel és a
XVIII. kerületi Önkormányzattal kötendô, mellé-
kelt megállapodást és felhatalmazza a fôpolgár-
mestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 15 munkanap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a súlyos tanulási és
magatartási problémával küzdô tanulók oktatását bizto-
sító nonprofit szervezetek támogatására.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2475/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8319 Más fogyatékos gyerme-
keket oktató nonprofit szervezetek támogatása”
címen jóváhagyott elôirányzat terhére közszolgál-
tatási szerzôdés keretében:
1. Borostyánkô Alapítvány 15 170 E Ft
2. Szép Szivárvány  Alapítvány 25 625 E Ft
3. Kincsesház Alapítvány 32 800 E Ft
4. Vadaskert Alapítvány 

a Gyermekek Lelki Egészségéért 6 150 E Ft
5. Új Suli Alapítvány 2 870 E Ft
6. Dyscalculiás, Dyslexiás Gyer-

mekekért Alapítvány 15 375 E Ft
7. Meixner Alapítvány 12 915 E Ft
8. Tehetséges „Más Fogyatékosokért”

Oktatási Alapítvány 72 570 E Ft
9. Autizmus Alapítvány 2 255 E Ft

10. Lares Alapítvány 3 280 E Ft
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11. Hungária-Európa Kiemelkedôen 
közhasznú Alapítvány 2 460 E Ft

12. Carl Rogers Személyközpontú 
Iskola Alapítvány 2 460 E Ft

13. Patrónus Alapítvány 2 870 E Ft
14. Együtt Veled Alapítvány 12 505 E Ft
15. Mû-Hely Líceum Alapítvány 3 075 E Ft
16. Dávid Király Keresztény 

Kultúráért Alapítvány 7 995 E Ft
17. Belvárosi Tanoda Alapítvány   4 920 E Ft
18. ADDETUR Alapítvány 4 305 E Ft
19. „Reform Oktatásért” Alapítvány 4 305 E Ft
20. Gyermekház Montessori Oktatási 

Alapítvány 615 E Ft
21. Nagy Szivárvány Alapítvány 2 870 E Ft
22. Beszélj Velem Alapítvány 4 715 E Ft
23. Génius Tehetséggondozó 

Alapítvány 2 050 E Ft
24. Autista Sérültekért Zalában 492 E Ft
25. Hyperaktív Alapítvány 2 255 E Ft
26. Kolping Általános Iskola 1 230 E Ft
Összesen: 248 132 E Ft

támogatást biztosít.

2476/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a 2–27. számú mellékletek
szerinti közszolgáltatási szerzôdéseket és felkéri a
fôpolgármestert azok aláírására.
Határidô: 2005. november 4.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 33. pontja: Javaslat TISZK szerzôdések
módosításának megkötésére.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2477/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
a Térségi Integrált Szakképzô Központok létreho-
zása címû HEFOP/2004/3.2.2 pályázat támogatási
szerzôdésének módosítását az „Észak-Pesti” Térsé-
gi Integrált Szakképzô Központ létrehozása céljá-
ból egyéni pályázóként megköti az 1. számú mel-
léklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a fôpol-
gármestert a támogatási szerzôdés módosítás alá-
írására.
Határidô: 2005. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2478/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
A Térségi Integrált Szakképzô Központok létre-
hozása címû HEFOP/2004/3.2.2 pályázat támoga-
tási szerzôdésének módosítását a „Belvárosi” Tér-
ségi Integrált Szakképzô Központ létrehozása 
céljából egyéni pályázóként megköti a 2. számú
melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza 

a fôpolgármestert a támogatási szerzôdés módosí-
tás aláírására.
Határidô: 2005. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fôvárosi Köz-
gyûlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § 
(1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására.
(Bp. IX. kerület, Belsô Ferencváros,  Millenniumi Város-
központ).

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2479/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) be-
kezdésével összhangban a Budapest IX. kerület,
Belsô-Ferencváros területére készült szabályozási
tervvel egyetért.

2480/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
A 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) be-
kezdésével összhangban a Budapest IX. kerület,
Millenniumi Városközpont területére készült sza-
bályozási tervvel nem ért egyet.

2481/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy döntésérôl az érin-
tett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidô: a határozathozatalt követô 3 héten belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2482/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a IX. kerület, Mil-
lenniumi Városközpont területére készült szabá-
lyozási tervvel kapcsolatos egyetértési jogot, a ke-
rülettel történt egyeztetés után, ismételten terjessze
a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés decemberi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Helyi népszavazás kezdemé-
nyezése.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2483/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító javas-
latát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,
hogy készítsen egységes fôvárosi parkolási kon-
cepciót, a koncepció alapelveit egyeztesse a fôvá-
rosi szakmai és érintett civil szervezetekkel. Az
egységes fôvárosi koncepciót terjessze a Fôvárosi
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Közgyûlés elé és indítványozza népszavazás kiírá-
sát ebben az ügyben.
Határidô: a Közgyûlés 2005. decemberi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2484/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az Emberi Parkolásért Mozgalom
vezetô testületének a helyi (fôvárosi) népszavazás
megtartására irányuló kezdeményezésében megje-
lölt alábbi négy kérdésben 
– Egyetért-e azzal, hogy Budapest közterületein a

gépjármûvek számára kialakított fizetô várako-
zóhelyeken közvetlenül és kizárólag az illetékes
önkormányzat szabja ki és szedje be a díjakat,
valamint a pótdíjakat?

– Egyetért-e azzal, hogy Budapesten az ötödik ke-
rület, a budai vár és a Margitsziget területén kí-
vül, csak idôben korlátozott várakozási övezet
legyen, díjfizetés nélkül?

– Egyetért-e azzal, hogy Budapesten a Fôvárosi
Közgyûlés által 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy.
számon elfogadott rendelet III. fejezet 17. § 
(1) bekezdésében definiált várakozási övezet
(díjfizetô övezet) kizárólag az ötödik kerületben,
a budai várban és a Margitszigeten legyen?

– Egyetért-e azzal, hogy Budapest közterületein
személygépjármûvekre az egy óra idôtartamra
kiszabható óránkénti maximális várakozási díj
egy BKV szakaszjegy ára legyen?

népszavazást nem kíván kitûzni.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntésrôl az Em-
beri Parkolásért Mozgalom elnökét tájékoztassa.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Esztergom–Sípoló-hegy 
Ifjúsági és Természetjáró Kemping (hrsz.: 689/10) ügye.

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2485/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hegedûs Zoltán módosító javasla-
tát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,
vizsgálja meg annak lehetôségét, hogy az Eszter-
gom–Sípoló-hegy Ifjúsági és Természetjáró Kem-
ping területén milyen lehetôség van egy, a Fôváro-
si Önkormányzat tulajdonában lévô gyermek- és 
ifjúsági tábor kialakítására.”

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2486/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a Tulajdonosi Bizottságot, valamint az Ifjú-
sági és Sport Bizottságot, hogy hatáskörükben 
eljárva a jelenlegi helyzeten alapuló, aktualizált 
értékbecslés alapján bonyolítsák le az ingatlan érté-
kesítési eljárását.
Határidô: 120 nap
Felelôs: Tulajdonosi Bizottság elnöke, Ifjúsági és
Sport Bizottság elnöke

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2487/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bek. alapján az Esztergom–Sípoló-
hegyi Ifjúsági és Természetjáró Kemping (hrsz.:
689/10) értékesítésével kapcsolatban úgy dönt,
hogy
– esetileg magához vonja a Tulajdonosi Bizottság,

valamint az Ifjúsági és Sport Bizottság hatás-
körét;

– az ingatlan értékesítésére vonatkozó 1298-
1299/2005. (V. 26.) Fôv. Kgy. határozat alapján
lebonyolított értékesítési eljárást eredményte-
lennek minôsíti.

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat átutalás kezdemé-
nyezésére az Oktatási célú bizottsági keretbôl (2005. ok-
tóber).

Elôadó: dr. Pálinszki Antal

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2488/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
az Oktatási Bizottság 103/2005. (V. 18.) és
229/2005. (X. 5) határozatai alapján a „8204 Oktatá-
si célú bizottsági keret” cím terhére támogatás átuta-
lását engedélyezi az alábbi szervezetek számára:

Földrajztanárok Egylete 400 000 Ft
Magyar Környezetvédelmi 
Egyesület 480 000 Ft
Magyarországi Montessori 
Egyesület 400 000 Ft
Budapesti Kamaraszínház 
Közmûvelôdési Pódium Kht. 500 000 Ft

Mindösszesen: 1 780 000 Ft

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 38. pontja: Javaslat átutalás kezdemé-
nyezésére a Gyermek- és ifjúságvédelmi célú bizottsági
keretbôl.

Elôadó: dr. Pálinszki Antal

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2489/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
az Oktatási Bizottság 237/2005. (X. 5.) határozata
alapján úgy dönt, hogy a „8206 Gyermek- és ifjú-
ságvédelmi célú bizottsági keret” cím terhére
összesen 350 E Ft összegû mûködési célú pénz-
eszköz átutalását engedélyezi az alábbi társadalmi
szervezet részére:
FICE – szakmai konferencia megrendezése            

350 eFt
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: Kulturális Bizottság elnöke 

A napirend 39./ pontja: Alapítványok és társadalmi
szervezetek támogatása a 2005. évi Színházi és Kulturá-
lis Alapokból.

Elôadó: Körmendy Ferenc

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2490/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
a Kulturális Bizottság 146/2005. (IX. 28.) határo-
zata alapján a „8208 Színházi célú bizottsági ke-
ret” cím terhére 2123 eFt összegben, a „8207 Kul-
turális célú bizottsági keret” cím terhére  2300 eFt
összegben (mindösszesen 4423 eFt értékben) az
alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek tá-
mogatásának átutalását engedélyezi: 

A napirend 40. pontja: Javaslat átutalás kezdemé-
nyezésére a Fôvárosi idegenforgalmi célú bizottsági
keretbôl.

Elôadó: Rusznák Imre
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SZÁMLATULAJDONOS-PÁLYÁZÓ CÉL
TÁMOGATÁS 

(E Ft)

A „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím keretébôl:

Dream Team Színház Kulturális Egyesület –
Tóth Marianna

Szólókantáta szólóénekre és két táncosra – bemutató 373

Fun-Go Független Színházi Egyesület Macbeth a Tûzraktárban Fésôs András rendezésében 500
Kapocs Kulturális Egyesület Tartuffe-bemutató 500
Kor-T-Ars Táncmûvészeti Alapítvány Új bemutató elôkészítése 500
Színházi Dramaturgok Céhe A Dramaturgok Díjának átadása 150
Híres életek nyugdíjban Alapítvány – Mûködésének 35 éves évfordulóján szereplés
Teatr Mono a Kolibri Fesztiválon 100

Színházi Alapból összesen: 2123

A „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím keretébôl:

Budapesti Városvédô Egyesület – Alpár Ignác dombormûves emléktábla
Alpár Ignác Emlékbizottság támogatása 100
Carl Lutz Alapítvány Emléktábla az Üvegházra 500

Tállya Jövôjéért Alapítvány A Közép-európai Mûvésztelep tehetségkutató- 
és fejlesztô programjai budapesti fiataloknak 200

Antonin Liehm Alapítvány Az Európai kulturális füzetek szociáldemokrata 
tematikus számának megjelentetése 200

Liget Mûhely Alapítvány Ács József: Orfeum az alvilágban c. kötet 200
Fényszóró Kulturális Alapítvány Kulturális Fesztivál (Uránia) 150
Angelica Alapítvány Koncert a János-hegyi kilátó megnyitásán 200
Belvárosi Zenei Alapítvány Az V. Lisztiada sorozathoz 100
Intermezzo Mûvészeti Alapítvány Ifjúsági kortárs zenei estek 350
Pernye András Alapítvány 10. „In memoriam Pernye A.” koncert 200
Fészek Mûvészklub Egyesület Ünnepi mûsor a Fészekben 100

Kulturális Alapokból összesen: 2300

MINDÖSSZESEN: 4423



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2491/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság 103/2005.
(IX. 28.) határozata alapján a „9211 Fôvárosi idegen-
forgalmi célú bizottsági keret céltartaléká”-ból tör-
tént átcsoportosítást követôen a „8211 Fôvárosi ide-
genforgalmi célú bizottsági keret” terhére összesen
2000 E Ft támogatás átutalását engedélyezi a JKA
Karate Szövetség (társadalmi szervezet) részére a
Shotokan Kupa Nemzetközi Karate Verseny céljára.
Határidô: a jóváhagyást követô 8 munkanap, utal-
ványozásra a támogatási szerzôdés szerint
Felelôs: a Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság
elnöke

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2492/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl „A János-hegyen álló Erzsé-
bet kilátó helyreállításának beszámolója” címû
elôterjesztést.

A napirend 41. pontja: Javaslat teljesítménykövetel-
mények alapját képezô kiemelt célok meghatározására a
Fôpolgármesteri Hivatalban 2006. évre.

Elôadó: Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2493/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Szôke László módosító javaslatát,
mely szerint:
„Javaslom, hogy a határozati javaslatban szereplô
célok egy új 6. ponttal egészüljön ki.
6. A személyi állomány fizetési és természetbeni
juttatásainak folyamatos javítása, a jogszabályok
adta lehetôségek maximális kimerítésével.”

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2494/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
2006. évre a Fôpolgármesteri Hivatal köztiszt-
viselôi munkateljesítményének értékeléséhez az
alábbi teljesítménykövetelmények alapját képezô
kiemelt célokat határozza meg:
– a közgyûlési elôterjesztések munkaterv szerinti

elôkészítése, a közgyûlési és a Hivatalt érintô bi-
zottsági döntések határidôben történô végrehaj-
tása, valamint a Testületi Információs Rendszer
(TIR) teljes körû, a hatályos intézkedésben meg-
határozott követelmények szerinti alkalmazása,

– a Fôvárosi Közgyûlésnek, a Hivatal dolgozói-
nak munkáját támogató informatikai rendszerek

fejlesztése, bevezetése és az ezzel kapcsolatos
képzések biztosítása,

– aaz országgyûlési képviselôk, továbbá a helyi
önkormányzati képviselôk és polgármesterek
választásával kapcsolatos hivatali feladatok
szakszerû végrehajtása,

– a személyi állomány szakmai felkészültségének
folyamatos javítása, ismereteinek bôvítése, töb-
bek között a Hivatal által biztosított képzéseken
(konferenciákon, szemináriumokon stb.), tanfo-
lyamokon,

– a Budapest Fôváros Önkormányzata és intézmé-
nyei beruházási és felújítási tevékenysége elôké-
szítésének, jóváhagyásának, megvalósításának
rendjérôl szóló 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rende-
letben foglaltaknak megfelelô feladatok (beruhá-
zási feladat- és ütemterv, kapcsolódó okmányok,
elôterjesztések, tájékoztatók) ellátása, valamint a
beruházási, felújítási feladatok teljesítésérôl gyors
és pontos információszolgáltatás,

– a szakterületet érintô európai uniós és egyéb pá-
lyázati lehetôségek felkutatása, nyomon követé-
se és kommunikációja, pályázatok elôkészítése
és benyújtása.

Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Tiba Zsolt

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

A napirend 43/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2496/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. h.
– a lejárt határidejû közgyûlési határozatok végre-

hajtásáról szóló jelentést elfogadja;
– a 2105/2003. (XI. 27.) határozatot hatályon kí-

vül helyezi;
– a 1338/2004. (VI. 24.) határozat végrehajtási ha-

táridejét „a 2007. évi költségvetés elfogadásá”-
ra módosítja;

– a 1775/2004. (IX. 30.) határozat végrehajtási ha-
táridejét 2005. december 15-re módosítja;

– az 1009/2005. (IV. 28.) határozat végrehajtási
határidejét 2005. december 31-re módosítja.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2005. október 27-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester
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