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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tör-
vény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környe-
zet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá a 14. § (5) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján a következô rendele-
tet alkotja.

1. §

A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képezô
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1. számú mel-
lékletében* foglaltaknak megfelelôen módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fôvárosi Közgyûlés kü-
lön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési sza-
bályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységet.
A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt és a rendelet 1. számú mellékletét je-
lentô 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a
kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. 
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének meg-
felelôen történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az FSZKT tartalma a rendelet mellékletének megfe-
lelôen módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 

95/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló

46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

* A mellékletet képezô térkép a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerül kihirdetésre. A térkép
megtekinthetô az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1-3.).



Budapest Fôváros Közgyûlése – a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) be-
kezdésében és 63. §-ának (2) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján, az információs társadalommal össze-
függô szolgáltatások igénybevételével, az elektronikus
formában megjelenô információkhoz történô hozzáférés-
sel, valamint az információ-technológia által nyújtott
elônyök elérhetôségével kapcsolatos esélyegyenlôség
megteremtése érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A fogyatékos személyek információs esélyegyen-
lôségének megteremtésérôl szóló 87/2001. (XII. 20.)
Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 17. § (1) bekez-
dése helyébe a következô lép: 

„(1) Az informatikai támogatást elnyert pályázó a tá-
mogatásként használatba került számítástechnikai esz-
közöket, amíg azok a Fôvárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban vannak, nem bôvítheti, kizárólag a Fôvárosi Önkor-
mányzat által megnevezett szállítóval javíttathatja, és
másnak 3 hónapot meghaladó folyamatos használatra
nem adhatja át, továbbá évente lehetôvé kell tennie az
eszközök leltározását. A használatra kapott eszközök tu-
lajdonjogát azok üzembe helyezésétôl számított két év el-
teltével a pályázó az Informatikai Bizottsággal kötött,
átengedésre vonatkozó megállapodás alapján térítés-
mentesen megszerezheti.”

Záró rendelkezések

2. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az

SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés által a bi-
zottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” Informati-
kai Bizottság címe a következô 12. ponttal egészül ki:

„12. Dönt és megállapodást köt a pályázó részére
használatra adott eszközök tulajdonjogának azok üzem-

be helyezésétôl számított két év elteltével történô térítés-
mentes átengedése tárgyában.

87/2001. (XII. 20.) Fôv. Kgy. r. 17. §”

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet módosítását az teszi indokolttá, hogy a
2002. és 2003. évben Eszköztámogatási Szerzôdéssel a
pályázók használatba adott informatikai eszközök együt-
tes, térítésmentes és adómentes tulajdonba átengedésére
lehetôség nyíljék. 

Részletes indokolás

A 1. §-hoz

A Rendelet a korábbi három év helyett, a használatba
adott eszközök üzembe helyezésétôl számított két év el-
teltével lehetôséget biztosít arra, hogy az informatikai tá-
mogatást elnyerô pályázó az Informatikai Bizottsággal
kötendô átengedésrôl szóló megállapodással a használa-
tában lévô informatikai eszközök tulajdonjogát térítés-
mentesen megszerezze. 

A 2.§-hoz

A Rendelet hatálybalépésérôl szóló rendelkezést tar-
talmazza.

A rendeletben foglalt hatáskör telepítésnek megfe-
lelôen módosul a 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról (SZMSZ) szerinti hatáskörtelepítés is. 
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96/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a fogyatékos személyek információs esélyegyenlôségének megteremtésérôl szóló 

87/2001. (XII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Budapest versenyképességének növelése, az élet-
minôség javítása, a fôváros közútjain a levegôszennye-
zés és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása,
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve
megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom
szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon tör-
ténô várakozás egységes, átlátható, racionális és méltá-
nyos szabályozása érdekében Budapest Fôváros Köz-
gyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 16. §-ában, valamint 63/A. § h) pontjában,
illetve a közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény
15. § (3) bekezdésében, továbbá a közterület-felü-
gyeletrôl szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) és (2)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következô
rendeletet alkotja.

1. §

A Budapest fôváros közigazgatási területén a jármû-
vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-
kozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának
szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: R.) 21. § (2) helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(2) A minimálisan fizetendô várakozási díj 30 Ft.”

2. §

Az R. 45. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„45. § (1) E rendeletben meghatározott, a kerületi ön-
kormányzat képviselô-testülete hatáskörébe tartozó hoz-
zájárulások kiadásának, a megrongálódott, elveszett, el-
lopott illetve megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájá-
rulást tanúsító matrica cseréjének költségtérítése 1920
forint, amelyet a kerületi önkormányzat saját rendeleté-
ben korlátlan mértékben csökkenthet, vagy el is engedhet.

(2) E rendeletben meghatározott, a fôpolgármester
hatáskörébe tartozó hozzájárulások – a rendészeti szer-
vek behajtási és várakozási hozzájárulása kivételével –
kiadásának, a megrongálódott, elveszett, ellopott illetve
megsemmisült hozzájárulás vagy a hozzájárulást tanúsí-
tó matrica cseréjének költségtérítése 1920 forint.

(3) E rendeletben meghatározott, a rendészeti szervek
behajtási és várakozási hozzájárulásának kiadásáért
nem kell költségtérítést fizetni.”

3. §

Az R. 48. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(2) A várakozási díjalap mértéke 115 forint.”

4. §

Az R. 54. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A kerékbilincs alkalmazásáért fizetendô költség
összege 14400 forint.”

5. §

Az R. 2. számú mellékletének helyébe jelen rendelet
melléklete lép.

6. §

A rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

„Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
törvény módosításáról” szóló 2005. évi XCVII. törvény
1. § szerint 2006. január 1-jétôl a felszámítandó adó mér-
téke – a törvényben meghatározott kivételekkel – 25 szá-
zalékáról 20 százalékra változik. Ez érinti a „Budapest
fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról
és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásá-
ról” szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendeletet, mivel
a 44. § szerint a rendeletben meghatározott díjak tartal-
mazzák az általános forgalmi adót is.
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97/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

Budapest fôváros közigazgatási területén 

a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, 

a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 

19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A várakozási díjalap 120 Ft-ról 115 Ft-ra történô mó-
dosításával a minimálisan fizetendô várakozási díjat nem
idôtartamhoz kell kötni, hanem értékhatárhoz, amelynek
összege 30 Ft. Így válik lehetôvé, hogy a parkolójegy-
kiadó automaták által elfogadott legkisebb pénzérme to-
vábbra is az 5 Ft-os lehessen.

A 2. §-hoz

A kerületi önkormányzatok és a Fôvárosi Önkor-
mányzat által kiadott hozzájárulások 2000 Ft-os költség-
térítésének általános forgalmi adó tartalma 400 Ft, amely
a 20 %-os általános forgalmi adóval számolva 320 Ft-ra
módosul, így a költségtérítés 1920 Ft-ra csökken.

A 3. §-hoz

Az ÁFA-kulcs 25 %-ról 20 %-ra történô mérséklésé-
nek megfelelôen a várakozási díjalapnak 115,2 Ft-ra kel-
lene csökkennie. A várakozási díjalap ezért 115 Ft/órára
módosul.

A 4. §-hoz

A kerékbilincs alkalmazásáért fizetendô költség
összege a 25 százalékos általános forgalmi adóval 15000
(12000 + 3000) forint, míg 20 százalékos általános for-
galmi adóval 14400 (12000 + 2400) forint.

Az 5. §-hoz

A védett övezetekben érvényes hozzájárulások díjai a
törvényben meghatározott általános forgalmi adó mérté-
kével kerültek meghatározásra.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Lak. beh-vár. hj.: Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás éves behajtási-várakozási díja
Gaz. beh-vár. hj.: Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás éves behajtási-várakozási díja
Ász. beh. hj.: Áruszállítási behajtási hozzájárulás havi behajtási díja
Köz. ász. beh. hj.: Közhasznú áruszállítási behajtási hozzájárulás havi behajtási díja
Szsz. beh-vár. hj.: Szervízszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás havi behajtási-várakozási díja
Ide. beh-vár. hj.: Ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás havi behajtási-várakozási díja
Kizárólagos vh.: Kizárólagos használatú várakozóhely éves megváltási díja
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Melléklet a 97/2005. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez 
A 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

Védett övezetben érvényes hozzájárulások díjai

Óbudai Fô tér környéke, Római part, Hajógyári-sziget, Népliget, Normafa környéke, Margitsziget, Városliget

személy-
6t 12t 16t 24t 32t 32t felett

gépkocsi
teher- teher- teher- teher- teher- teher-

gépkocsi gépkocsi gépkocsi gépkocsi gépkocsi gépkocsi

Lak. beh-vár. hj. 14 400 –m –m –m –m –m –m

Gaz. beh-vár. hj. 144 000 –m –m –m –m –m –m

Ász. beh. hj. 960 960 1 536 1 536 4 608 11 520 23 040

Köz. ász. beh. hj. 960 960 1 536 1 536 4 608 11 520 23 040

Szsz. beh-vár. hj. 1 152 1 152 1 920 1 920 5 568 13 824 27 648

Ide. beh-vár. hj. 9 600 9 600 15 360 15 360 46 080 115 200 230 400

Kizárólagos vh. 240 000 –m –m –m –m –m –m

személy-
6t 12t 16t 24t 32t 32t felett

gépkocsi
teher- teher- teher- teher- teher- teher-

gépkocsi gépkocsi gépkocsi gépkocsi gépkocsi gépkocsi

Lak. beh-vár. hj. 40 320 –m –m –m –m –m –m

Gaz. beh-vár. hj. 403 200 –m –m –m –m –m –m

Ász. beh. hj. 1 440 1 440 2 304 2 304 6 912 17 280 34 560

Köz. ász. beh. hj. 1 440 1 440 2 304 2 304 6 912 17 280 34 560

Szsz. beh-vár. hj. 1 728 1 728 2 880 2 880 8 352 20 736 41 472

Ide. beh-vár. hj. 14 400 24 000 24 000 24 000 69 600 172 800 345 600

Kizárólagos vh. 672 000 –m –m –m –m –m –m

személy-
6t 12t 16t 24t 32t 32t felett

gépkocsi
teher- teher- teher- teher- teher- teher-

gépkocsi gépkocsi gépkocsi gépkocsi gépkocsi gépkocsi

Lak. beh-vár. hj. 64 800 –m –m –m –m –m –m

Gaz. beh-vár. hj. 648 000 –m –m –m –m –m –m

Ász. beh. hj. 1 920 1 920 3 072 3 072 9 216 23 040 46 080

Köz. ász. beh. hj. 1 920 1 920 3 072 3 072 9 216 23 040 46 080

Szsz. beh-vár. hj. 2 304 2 304 3 840 3 840 11 136 27 648 55 296

Ide. beh-vár. hj. 19 200 19 200 30 720 30 720 92 160 230 400 460 800

Kizárólagos vh. 1 080 000 –m –m –m –m –m –m

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

V. kerület belsô harmada, Szent István Bazilika környéke

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.

Budai Vár



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében és a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1)
bekezdésérôl kapott felhatalmazás alapján a Fôvárosi
Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intéz-
ményekben alkalmazandó térítési díjakról szóló 5/1997.
(II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) módosí-
tásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Jelen rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az élelmiszer-áremelkedések miatt 2006-ban szüksé-
ges a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott élel-
mezési térítési díjak módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2006. évben várható élelmiszer-áremelkedések
mértékét figyelembe véve átlagosan 1,8 %-kal javasolt a
térítési díjak összegét növelni.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének

98/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási 

intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 

5/1997. (II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Melléklet a 98/2005. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelethez
Az 5/1997. (II. 14.) Fôv. Kgy. rendelet melléklete

A Fôvárosi Önkormányzat fenntartási körébe tartozó intézményekben a napi étkezési 

térítési díjak áfa nélkül a következôk:

Megnevezés Fô/fô/nap

Óvodai ellátás 218

Általános iskolai ellátás 277

Általános iskola (ebéd) 170

Kollégiumi ellátás 472

Fogyatékosokat nevelô-oktató intézmények ellátása 615

Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon ellátása 660

Szakközépiskolák (ebéd) 194

Szakmunkásképzô intézetek (ebéd) 194

Szakiskolák (ebéd) 194

Gimnáziumok (ebéd) 194



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében, valamint a gyermekek védelmérôl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továb-
biakban: Gyvt.) 29. § (1) bekezdésében, a 35. §-ban, a
95. § (1) és 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában
lévô személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
intézmények által biztosított ellátások formáiról, igény-
bevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999.
(V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
módosításáról a következô rendeletet alkotja.

1. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet mel-
léklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján lép
hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A gyermekek védelmérôl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (1) bekezdés a)
pontja alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátá-

sok intézményi térítési díját a fenntartó évente kétszer ál-
lapíthatja meg. E rendelkezés alapján a gyermekvédelmi
ellátások keretében fizetendô térítési díjakat évente felül
kell vizsgálni.

Ez indokolta a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban lévô személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédel-
mi intézmények által biztosított ellátások formáiról,
igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló
22/1999. (V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. számú mellékletét képezô, – a Fôvárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévô, a gyermekvédelmi szakel-
látásban mûködô utógondozói ellátást és átmeneti gon-
dozást is nyújtó gyermekotthonok, utógondozói ellátást
biztosító utógondozó otthonok, a gyermekek átmeneti
(hetes) otthonai, a Fôvárosi Területi Gyermekvédelmi
Szakszolgálat körében mûködtetett átmeneti otthonok,
családok átmeneti otthonai, utógondozói otthonok, vala-
mint a többcélú intézmények gyermekotthoni fôbb muta-
tóinak és az intézményi térítési díjaknak 2006. évre vo-
natkozó megállapítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az 1. § szerinti új melléklet az intézményi térítési dí-
jak továbbiakban 2006. évre érvényes összegét tartal-
mazza.

A 2. §-hoz

A 2. § a rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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99/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást

nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 

22/1999. (V. 21.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
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Kivonat

Budapest Fôváros Közgyûlése 

2005. november 24-i ülésének 

jegyzôkönyvébôl

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2497/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 24. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat az Észak-pesti Kórház költségvetési
szerv megszüntetésére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2498/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 39. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a budapesti civil szervezeteket támogató
informatikai fejlesztés (E-civil) megvalósítására”
címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2499/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a
„Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekott-
hona lakásotthon-vásárlás támogatására” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2500/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Madarász Utcai Gyermekkórház 60 na-
pon túli tartozásainak rendezésére” címû elôter-
jesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2501/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 65. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat átutalások kezdeményezésére 8222 cím-
kódról a civil célú bizottsági keret céltartalék 2005.
évi II. pályázat nyerteseinek támogatására” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2502/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 66. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a 9213 Együtt egymásért bizottsági keret
céltartalék felosztására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2503/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat bizottsági tag cseréjére” címû elôterjesz-
tést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2504/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 56. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Rekecsinben épülô csángó magyar is-
kola támogatására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2505/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Szabad Tér Színház Kht. alapító okira-
tának támogatására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2506/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a budapesti 4-es metró-
vonal Budapest Kelenföldi pályaudvar – Budapest
Keleti pályaudvar közötti szakasz beruházói
feladatának ellátására, a 2004. január 19-én meg-
kötött szerzôdés módosítása Budapest Fôvárosi
Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Rész-
vénytáraság között” címû elôterjesztés napirendre
vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2507/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a
„Budapesti Közlekedési Rt. Igazgatóságában tag-
csere” címû elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2508/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 67. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat társadalmi szervezet támogatására a 8413
Sportcélú támogatás cím elôirányzata terhére” cí-
mû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2509/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 68. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat átutalások kezdeményezésére a »8203
Rekreációs és sport célú bizottsági keret« cím
2005. évi elôirányzata terhére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2510/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kupper András arra vonatkozó
indítványát, hogy a lejárt határidejû határozatok
közül az 1320-1321/2005. (V. 26.) Fôv. Kgy. hatá-
rozatra vonatkozó jelentést önálló napirendként
tárgyalja a Közgyûlés.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2511/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 16. pontként tárgyalja meg a „Bu-
dapest fôváros új hosszú távú turisztikai koncep-
ciója” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2512/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Zsinka Lászlónak és Atkári János-
nak a „Javaslat az ivóvíz és csatornahasználati díj
2006. évi mértékére” címû elôterjesztés napirend-
rôl történô levételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2513/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dancsecs Györgynek „A 2/2005.
(II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet a Fôvárosi Városreha-
bilitációs Keretbôl juttatható támogatás feltételei-
rôl és a pályázati eljárás rendjérôl – jogtechnikai
módosítása” címû elôterjesztés 13. napirendként
történô megtárgyalására vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2514/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Tájékoztató kérése a Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórházban 2004. decemberében
történt holttestcserék ügyében folytatott vizsgála-
tok eredményérôl, illetve bocsánatkérés Medek Ti-
bor betegszállítótól” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2515/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Tulajdonosi
Bizottság 244/1998. (III. 31.) határozatának végre-
hajtására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2516/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a 2005. szeptem-
ber 28-án rendkívüli ülésen elfogadott határozati
javaslat szövegének pontosítására” címû elôter-
jesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2517/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat Budapest XII. ke-
rület, Városmajor és Diós árok utcák felújítási
munkálataival kapcsolatos tényfeltáró bizottság
felállítására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2518/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az újrahasznosí-
tott papír bevezetésére és folyamatos alkalmazása a
Fôvárosi Fôpolgármesteri Hivatalban” címû elôter-
jesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2519/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat dr. Demszky Gá-
bor által ki nem vett hivatali szabadság kötelezô
pénzbeli megváltásából származó jövedelmének
visszafizetésére” címû elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2520/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a járda- és útbur-
kolatok roncsolásmentes helyreállítására” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2521/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Budapest XII.
kerület, Szilassy út 3. (volt Istenszeme Fogadó)
kerületi önkormányzati tulajdonba adására” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2522/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Budapest Hegy-
vidék XII. kerület kiemelt közcélú zöldterülete, a
Gesztenyéskert kezelôi jogának átadására” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2523/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Budapest Hegy-
vidék XII. kerület kiemelt közcélú zöldterülete, 
a Városmajori park fenntartói feladatainak átadá-
sára” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2524/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat parkolójegy-váltás
elôtti türelmi idô bevezetésére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2525/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat Budapest beve-
zetô útszakaszain történô egységes forgalomirányí-
tási rendszer kiépítésére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2526/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Ferihegyi Re-
pülôtérre vezetô út Szemere telep menti szakaszá-
nak zajvédelmére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2527/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az M5 autópálya
soroksári bevezetô szakasz zajvédelmére (Kossuth
Ferenc-telep)” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2528/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a BRFK állomány
részére az ún. Budapest-pótlék kifizetésére” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2529/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az ötvenévesnél
idôsebb bérházak állapotfelmérésének elindításá-
ról” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2530/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az UNIO-s önkor-
mányzatok számára szóló Európai Közös Mutató
bevezetésére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2531/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az egységes fôvá-
rosi környezetállapot – értékelési információs
rendszer létesítésérôl” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2532/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat fôvárosi védettsé-
gû gesztenyefasorok megmentésére” címû elôter-
jesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2533/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Budapest XXII.
kerületi, Koltói Anna utcai és Vöröskereszt utcai
ideiglenes szennyvízleeresztô megszüntetésére és
áthelyezésére” címû elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2534/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja Ikvai-Szabó Imre indítványát és a 
„Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)
Fôv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített
egyetértési jog gyakorlására, Budapest XIII. kerü-
let Esztergomi út–Dagály u.–Jakab József u. által
határolt terület (KSZT).” címû elôterjesztést 4. na-
pirendként tárgyalja meg.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2535/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a kéményseprô-ipari
közszolgáltatás 2006. évi díjtételeire. A közszol-
gáltatási szerzôdés végrehajtásának éves értékelé-
se” címû elôterjesztés napirendrôl történô levéte-
lére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2536/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 58. pontként tárgyalja meg a
„Felterjesztési jog gyakorlása” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2537/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra szavazni kíván a „Javaslat a
budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi 
pályaudvar és Budapest Keleti pályaudvar közötti
szakasza beruházói feladatainak ellátására 2004.
január 19-én megkötött szerzôdés módosítására
Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti
Közlekedési Részvénytársaság között” címû elô-
terjesztés napirendre vételérôl.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2538/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem veszi napirendjére a „Javaslat a budapesti 4-es
metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Bu-
dapest Keleti pályaudvar közötti szakasza beruhá-
zói feladatainak ellátására 2004. január 19-én meg-
kötött szerzôdés módosítására Budapest Fôváros
Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Rész-
vénytársasága között” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2539/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem kíván újraszavazni a „Javaslat a Budapest
XXII. kerületi, Koltói Anna utcai és Vöröskereszt
utcai ideiglenes szennyvízleeresztô megszüntetésé-
re és áthelyezésére” címû elôterjesztéssel kapcsola-
tosan.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2540/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1/a. Javaslat felügyelôbizottsági tag cseréjére.
1/b. Javaslat a Szabadtér Színház Kht. alapító

okiratának módosítására.
1/c. Budapesti Közlekedési Rt. Igazgatóságában

történô tagcsere.
2. A 2/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet a Fô-

városi Városrehabilitációs Keretbôl juttatható
támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás
rendjérôl – jogtechnikai módosítása. 

3. Javaslat a Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról
szóló 71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására. 

4. Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet mó-
dosítására (Bp. XII. ker. területei). 

5. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)
Fôv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rög-
zített egyetértési jog gyakorlására. Budapest
XIII. kerület, Esztergomi út–Dagály u.– Jakab
József u. által határolt terület (KSZT).

6. Javaslat a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról
és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

7. Pályázat nagyteljesítményû szivattyúk és tarto-
zékaik beszerzésére.

8. Javaslat a közszolgáltatási hulladékkezelési díj
2006. évi mértékének megállapítására. A köz-
szolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves
értékelése. 

9. Javaslat a kéményseprô-ipari közszolgáltatás
2006. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szer-
zôdés végrehajtásának éves értékelése. 

10. a) Javaslat a köztemetôkrôl és a temetkezés
rendjérôl szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására. 
b) Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól
szóló 65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására.
c) Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2006.
évi díjtételeire. 
d) A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásá-
nak éves értékelése.
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11. Javaslat a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási
díj 2006. évi mértékének megállapítására. A
közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának
éves értékelése. 

12. Javaslat
– a távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény rendelkezéseinek Budapest fôváros te-
rületén történô végrehajtására szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására,
– a lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az ár-
alkalmazási és díjfizetési feltételekrôl, vala-
mint a távhôszolgáltatási csatlakozási díjakról
szóló önkormányzati rendelet megalkotására,
– a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Bu-
dapesti Távhôszolgáltató Részvénytársaság kö-
zötti Együttmûködési Megállapodás és a mel-
lékletét képezô díjmechanizmus módosítására. 

13. Javaslat az ivóvíz- és csatornahasználati díj
2006. évi mértékére. 

14. Javaslat a BKV ZRt. 2006. évi viteldíjaira. 
15. Budapest III. kerület, Csillaghegy (kelet) terü-

letén, fôvárosi beruházásban épült, egyesített
közterületi szennyvízelvezetô fôgyûjtô vezeték
hozzájárulás ügye/rendeletalkotás a közmûfej-
lesztési hozzájárulásról. 

16. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. 
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet, valamint a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

17. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat által fenn-
tartott oktatási-nevelési intézményekben alkal-
mazandó térítési díjak és tandíjak megállapítá-
sának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

18. Budapest fôváros új, hosszú távú turisztikai
koncepciója. 

19. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Közgyûlé-
sének 60/1995. (X. 20.) önkormányzati rende-
lete a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô közterületek használatáról és rendjérôl c.
rendelet módosítására.

20. Javaslat a VII. kerületi közterületek tulajdonjo-
gának megszerzésére.               

21. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzatának
gyermekotthonaiban az ellátottakra jutó támo-
gatások normatív módon történô finanszíro-
zására.   

22. Javaslat a turizmusfejlesztési keret közgyûlési
döntést igénylô felhasználására. 

23. Javaslat a Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona,
Gyermekotthona lakásotthon vásárlás támoga-
tására.

24. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban mûködô Heim Pál Gyermekkórház, Viseg-

rádi Rehabilitációs Szakkórház és Nyírô Gyula
Kórház alapító okiratának módosítására. 

25. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban mûködô egyes egészségügyi intézmények
ellátási területéhez tartozó települési önkor-
mányzatok által delegált kórházi felügyelô ta-
nácsi tagok megválasztására. 

26. Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkór-
ház Közhasznú Társaság alapító okiratának
módosítására. 

27. Javaslat az egészségügyi intézmények feladat-
racionalizálása miatti központi forrásból pá-
lyázható létszámleépítéssel kapcsolatos költ-
ségeinek megelôlegezésére. 

28. Javaslat az Észak-pesti Kórház költségvetési
szerv megszüntetésére.

29. Javaslat megállapodás megkötésére a XXIII.
kerület, Soroksár Önkormányzata és a Fôvá-
rosi Önkormányzat között. 

30. Javaslat a Madarász Utcai Gyermekkórház 
60 napon túli tartozásai rendezésére.

31. Javaslat a Bp. X., Ezüstfa utcai ingatlan tulaj-
donjogának átengedésére, illetve a Margitszi-
geti BM Tenisztelep önkormányzati tulajdon-
ba vételére. 

32. Javaslat Budapest XXII. kerület 6-os számú
fôközlekedési út fôvárosi szakaszához tartozó
232333/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának ren-
dezésére.

33. Javaslat a Budapest XIII. kerületi Önkormány-
zattal történô megállapodás megkötésére a
25122/1, a 25664 és a 25685/3 hrsz-ú közterü-
letek tulajdonrendezésére.              

34. Javaslat a Budapest VIII. kerületi Önkormány-
zat közigazgatási területén lévô közterületi in-
gatlanok tulajdonjogának rendezésére.              

35. Elôterjesztés a központi és fôvárosi céltámoga-
tással 1998 óta megépült Budapest XX. kerü-
leti szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen és
befejezett, aktivált eszközként történô átadás-
átvételrôl szóló megállapodás 3. pontjának
módosítására.

36. „Budapest teljes körû csatornázásának befe-
jezô szakasza projekt” beruházási célokmány
elôterjesztés.    

37. Budapest 2006–2007. évi híd, mûtárgy felújí-
tási munkák – Szabadság híd felújításának en-
gedélyokirata. 

38. Világi Zsidó Iskola Alapítvány, XII. kerület,
Budakeszi út 48. sz. alatti ingatlan ügye.  

39. Javaslat a Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi
bôvítés, korszerûsítés beruházási engedély-
okiratának jóváhagyására. 

40. Javaslat a Mozgásjavító Általános Iskola és
Diákotthon (Budapest XIV. ker., Mexikói út)
rekonstrukció I. ütem címzett állami támogatás
igénybejelentésének benyújtására. 
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41. Javaslat az „Általános Iskola és Diákotthon
(Csalogány u.) elhelyezése” beruházás enge-
délyokiratának jóváhagyására. 

42. Fôvárosi Közgyûlés 2420/2005. (X. 27.) hatá-
rozatának pontosítása.

43. Javaslat az FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Fog-
lalkoztatási Szolgálat Kht. 2005. január 1– szep-
tember 30. közötti tevékenységérôl szóló be-
számoló, és a 2006. évi Foglalkoztatási Terv
elfogadására. 

44. Javaslat a budapesti civil szervezeteket támo-
gató informatikai fejlesztés (E-civil) megvaló-
sítására.

45. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2005. évi költségvetésérôl szóló 12/2005. (III.
11.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

46. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.
2006. évi közszolgáltatási szerzôdésének jóvá-
hagyása. 

47. Roma holokauszt emlékmû felállítása a IX. ke-
rületben. 

48. Megállapodás a Bp. X. kerület Népligeti
Nagyvendéglô (hrsz: 38442/10) ügyében. 

49. Mahart Pass Nave Kft. kikötôinek ötéves
hosszabbítási kérelme.               

50. MICO Kft. behajthatatlan követelésének elen-
gedése.  

51. Budapest 2005. évi teljes útfelújítási munkák
I. és II. csoport engedélyokiratok módosítása.

52. A „Központi Szennyvíztisztító Telep és kap-
csolódó létesítményei” beruházás során meg-
valósuló komposztáló telep üzemeltetésbe, il-
letve vagyonkezelésbe adása.    

53. Budapest V. kerület, Vigyázó Ferenc utca 3.
sz. alatti ingatlan elôvásárlási jog gyakorlása.

54. A Fôvárosi Szolgáltatástervezési Koncepció
felülvizsgálata a szociális ellátás területén.

55. A Fôvárosi Vízmûvek Rt. alapító okiratának
23. számú módosítása.

56. Beszámoló a fôváros 2004. évi foglalkoztatás-
politikai helyzetérôl, a hátrányos helyzetû cél-
csoportok foglalkoztatási esélyegyenlôségérôl.

57. Javaslat támogatási szerzôdés megkötésére a
ROP buszsáv pályázatokhoz kapcsolódóan. 

58. Budapest Fôváros Környezetvédelmi Prog-
ramjának felülvizsgálata.  

59. Javaslat megállapodás megkötésére a Buda-
pest Fôváros XIX. kerületi Önkormányzattal. 

60. Javaslat a Rekecsinben (Románia) épülô csán-
gó magyar iskola támogatására. 

61. Budapest III. kerület, Gázgyár u. 1–3. sz.
19333/51 hrsz-ú ingatlanrész hasznosítása.  

62. Budapest V. kerület, Március 15. tér 3. sz. alat-
ti 24321 helyrajzi számú ingatlan (volt FCSM
székház) értékesítése.  

63. Felterjesztési jog gyakorlása.
64. Javaslat a Fôvárosi Közterület-felügyelet

2006. évi kiemelt céljainak meghatározására. 

65. Javaslat a Szent László Kórház 20. épület re-
konstrukció beruházási engedélyokiratának
módosítására.

66. Javaslat a 2005. II. félévi közbiztonsági pá-
lyázati támogatások jóváhagyására. 

67. Javaslat alapítvány támogatására a 2005. évi
Települési Értékvédelmi Támogatásból. 

68. Javaslat átutalás kezdeményezésére az oktatá-
si célú bizottsági keretbôl (2005. november). 

69. Javaslat átutalás kezdeményezésre az ifjúsági
célú bizottsági keret terhére.

70. Javaslat társadalmi szervezet támogatására a
„8413 Sportcélú támogatás” cím elôirányzata
terhére.

71. Javaslat átutalások kezdeményezésére a 8222
címkódról a civil célú bizottsági keret céltartalék
2005. II. pályázat nyerteseinek támogatására.

72. Javaslat a 9213 Együtt egymásért bizottsági
keret céltartalék felosztására.

73. Javaslat társadalmi szervezetek támogatására
„8413 Sportcélú támogatás” cím 2005. évi
elôirányzata terhére.

74. Javaslat átutalások kezdeményezésére a „8203
Rekreációs és sportcélú bizottsági keret” cím
2005. évi elôirányzata terhére.

75/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határo-
zatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat felügyelôbizottsági
tag cseréjére.

Elôadó: dr. Bôhm András

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2541/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Derdák András lemondását a Szabad Tér Színház
Kht. felügyelôbizottsági tagságáról 2005. novem-
ber 30-i hatállyal tudomásul veszi.

2542/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Nádasi Tibort a Szabad Tér Színház Kht. felügye-
lôbizottságának tagjává 2005. december 1-jétôl 2007.
június 30-ig terjedô határozott idôre megválasztja.
Tiszteletdíját 43 500 Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a Szabad Tér Szín-
ház Kht. alapító okiratának módosítására.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2543/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy – felügyelôbizottsági tag cseréje
miatt – módosítja a Szabad Tér Színház Kht. alapí-
tó okiratát az 1.a. számú melléklet szerinti tarta-
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lommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat
módosításának, valamint az 1.b. számú melléklet
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/c. pontja: Budapesti Közlekedési ZRt.
Igazgatóságában történô tagcsere.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2544/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Szabó Ferencnek a Budapesti
Közlekedési ZRt. Igazgatóságából történô vissza-
hívását – a delegáló Pénzügyminisztérium kezde-
ményezésére – 2005. december 1-jei hatállyal.

2545/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Megválasztja a Budapesti Közlekedési ZRt. igaz-
gatósági tagjának – a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium javaslatára – Berki Endrét 2005. de-
cember 1-jétôl 2007. május 31-ig terjedô idôszakra,
díjazását* Ft/hó összegben állapítja meg.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: A 2/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy.
rendelet a Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl juttat-
ható támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás rend-
jérôl – jogtechnikai módosítása.

Elôadók: dr. Bakonyi Tibor, Vajda Pál

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 74/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl jut-
tatható támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás
rendjérôl szóló 2/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról, az elôterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fôvárosi Lakásre-
zsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2546/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a 
Budapest Távhôszolgáltató Rt. igazgatóságát, 
hogy a 2005. évre további 40 M Ft
Budapest Távhôszolgáltató Rt. igazgatóságát, 
hogy a 2006. évre 750,0 M Ft

Fôvárosi Vízmûvek Rt. igazgatóságát, 
hogy a 2006. évre 341,3 M Ft
Fôvárosi Csatornázási Mûvek Rt. igazgatóságát, 
hogy a 2006. évre 359,2 M Ft
Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt. Igazgatóságát,
hogy a 2006. évre 213,2 M Ft
forrást biztosítson a „HÁLÓZAT – Budapesti
Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak
átadott közérdekû felajánlás formájában a szolgál-
tatást igénybe vevô, rászoruló lakossági fogyasztók
fizetôképességének a fenntartása céljából.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2547/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a 2546/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. határoza-
tában említett részvénytársaságok igazgatóságát,
hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kompenzáció-
ból fennmaradó maradványösszeg a „HÁLÓZAT
Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért” Ala-
pítványnál részben a Fôvárosi Téli Kiegészítô 
Lakásrezsi Támogatásra, részben a hátralékosok el-
maradásának rendezése céljára legyen felhasználva.
Határidô: folyamatos
Felelôs: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
elnöke

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 75/2005. (XII. 16.) önkormányzati rende-
letét a Fôvárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló
71/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2548/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságot,
hogy a rendelet végrehajtását, a szerzôdés teljesíté-
sét folyamatában ellenôrizze, értékelje, és koordi-
nálja az abban résztvevô szervek munkáját.
Határidô: folyamatos
Felelôs: Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottság
elnöke

2549/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat 2005. évi költség-
vetésérôl szóló rendeletében a „9152 Céltartalék a
»HÁLÓZAT Budapesti Díjfizetôkért és Díjhátralé-
kosokért« Alapítvány támogatására” címen rendel-
kezésre álló 150 millió forintos kiadási elôirányza-
tot átcsoportosítja a „8364 »HÁLÓZAT Budapesti
Díjfizetôkért és Díjhátralékosokért« Alapítvány”
címre, mûködési célú pénzeszköz átadásra:
a) részben a téli fôvárosi kiegészítô lakásrezsi tá-
mogatás forrásának biztosítására,
b) részben a 2550/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. hatá-
rozat szerinti egyszeri támogatás céljára.
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2550/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy akiket „A nyugdíjasok távhôszol-
gáltatási támogatásáról szóló 212/2005. (X. 5.)
Korm. rendelet” szerint a Budapesti Távhôszolgál-
tató Rt. távhôszolgáltatása után távhôszolgáltatási
díj fizetésének kötelezettsége terhel és e kormány-
rendelet alapján támogatásra jogosultak, azok ré-
szére – a 2549/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. határozat-
ban lévô pénzügyi forrás terhére – 12 000 Ft össze-
gû egyszeri támogatás kerüljön folyósításra a 2006.
februári–márciusi–áprilisi–májusi fizetési határ-
idejû távhôszámlákon, egyenlô részletekben.
Határidô: a rendelet hatálybalépését követôen,
2006. februári–márciusi–áprilisi–májusi fizetési
határidejû távhôszámlákon.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2551/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy forduljon a fôváro-
si kerületi önkormányzatok jegyzôihez, hogy a
2549/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. határozat végrehaj-
tásának biztosítása céljából „A nyugdíjasok távhô-
szolgáltatási támogatásáról szóló 212/2005. (X. 5.)
Korm. rendelet” 2. § (3) bekezdése szerint megálla-
pított jogosultakról összesítô listát – a kérelmezôk
adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozata birtoká-
ban – jutasson el a HÁLÓZAT Budapesti Díjfize-
tôkért és Díjhátralékosokért Alapítványhoz.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szabályo-
zási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. ren-
delet módosítására (Bp. XII. ker. területei).

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2552/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Környezetvédelmi Bizottság mó-
dosító indítványát, mely szerint:
„Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy a dön-
tési javaslat 3. pontját kéri kiegészíteni a Dél-Hegy-
vidék területén lévô 4. Hegyhát u. 19–21. és a 20.
Arató u. (hrsz.: 8873) vonatkozóan azzal, hogy nem
fogadja el Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítását.”

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2553/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XII. kerület, Észak-Hegyvidékre
vonatkozó 1. számú térképkivonat 14. számú terü-
letére a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítását. 

2554/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Nem fogadja el a XII. kerület, Kelet-Hegyvidékre
vonatkozó 2., 3., 4. számú térképkivonat 16., 17.
számú területeire a Fôvárosi Szabályozási Keret-
tervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítását. 

2555/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Nem fogadja el a XII. kerület, Dél Hegyvidékre
vonatkozó 5., 6., 7. számú térképkivonat 21., 22.,
23., 24., 25., 26. számú területeire a Fôvárosi Sza-
bályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv.
Kgy. rendelet módosítását. 

2556/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének mó-
dosításáról szóló 76/2005. (XII. 16.) önkormányzati
rendeletének a XII. kerület, Észak-Hegyvidék terü-
letére vonatkozó 1–10. számú mellékleteit.

2557/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének mó-
dosításáról szóló 76/2005. (XII. 16.) önkormányzati
rendeletének a XII. kerület, Kelet-Hegyvidék terü-
letére vonatkozó 11-18. számú mellékleteit.

2558/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének mó-
dosításáról szóló 76/2005. (XII. 16.) önkormányzati
rendeletének a XII. kerület, Dél-Hegyvidék terüle-
tére vonatkozó 18–25. számú mellékleteit.

2559/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosítás fôvárosi
nyilvántartáson történô átvezetésérôl gondoskodjon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közgyû-
lés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1)
bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Bp.
XIII. kerület, Esztergomi út–Dagály utca–Jakab József
utca által határolt terület (KSZT).

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2560/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) be-
kezdése értelmében a Budapest XIII. kerület, Esz-
tergomi út–Dagály utca–Jakab József utca által
határolt területének kerületi szabályozási tervével
egyetért.
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Felkéri a fôpolgármestert, hogy döntésérôl az érin-
tett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidô: a Közgyûlés ülését követô 3 héten belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a fôvárosi kitüntetô
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992.
(X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2561/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Marsi Péter Pál ügyrendi javaslatát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2562/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Szôke László módosító indítványát,
mely szerint:
„A Csengery Antal-díj adományozásáról a Fôváro-
si Közgyûlés a Kulturális Bizottság véleményével
ellátott javaslat alapján döntsön.”

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 77/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról. 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2563/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 38. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a budapesti 4-es metróvonal Budapest
Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pályaud-
var közötti szakasza beruházói feladatainak ellátá-
sára 2004. január 19-én megkötött szerzôdés mó-
dosítására Budapest Fôváros Önkormányzata és a
Budapesti Közlekedési Részvénytársaság között”
címû elôterjesztést.

A napirend 7. pontja: Pályázat nagy teljesítményû
szivattyúk és tartozékaik beszerzésére.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2564/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 48/2005. (X. 31.) BM rendeletben
meghirdetett hivatásos önkormányzati tûzoltóságok
technikai eszközeinek belvízi, árvízi védekezés

miatti pótlására, javítására vonatkozó pályázatát
benyújtja új közép és nagy teljesítményû szivattyúk
és tartozékaik beszerzésére, az elôzôekben hivatko-
zott rendelet mellékletében meghatározott szem-
pontok szerint, egyúttal felhatalmazza a fôpolgár-
mestert a melléklet szerinti pályázat aláírására.
Határidô: 2005. december 2.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2565/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Budapest garanciaren-
delet elkészítésére” címû elôterjesztés napirendre
vételére vonatkozó javaslatot.

A napirend 8. pontja: Javaslat a közszolgáltatási
hulladékkezelési díj 2006. évi mértékének megállapításá-
ra. A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves
értékelése.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2566/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Endrédy István módosító indít-
ványát, mely szerint:
„úgy dönt, hogy a Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelô Központ II. ütemének megépítésé-
hez (2008–2010) szükséges 4 milliárd Ft-ot bizto-
sítja, így 2006-ban erre 1 milliárd Ft-ot költségve-
tésében elkülönít.
Határidô: 2006. február
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Úgy dönt, hogy 2006-ban nem emeli a közszolgál-
tatási hullakdékkezelési díjat.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2567/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a települési szilárd hulladékgyûjtéssel,
szállítással összefüggô közszolgáltatási feladatok
teljesítésérôl szóló I. számú melléklet szerinti be-
számolót és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a
szerzôdésbôl fakadó kötelezettségének eleget tett.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 78/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét a települési szilárdhulladék-gazdálkodással
összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulla-
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dékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002. 
(X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról. 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2568/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy kezdeményezze
Fôvárosi Közterület-fenntartó Rt. vezérigazgatójá-
nál, hogy az FKF Rt. 2006. évre 213,2 M Ft forrást
biztosítson a „HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetô-
kért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott
közérdekû felajánlás formájában a szolgáltatást
igénybevevô, rászoruló fogyasztók fizetôképessé-
gének fenntartása céljából.
Határidô: 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 9. pontja: Javaslat a kéményseprô-ipari
közszolgáltatás 2006. évi díjtételeire. A közszolgáltatási
szerzôdés végrehajtásának éves értékelése.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2569/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat és a Fôvárosi
Kéményseprô-ipari Kft. között létrejött közszolgál-
tatási szerzôdés 2005. éves végrehajtásának tel-
jesítésérôl szóló jelentést és úgy értékeli, hogy a
Szolgáltató a szerzôdésben foglalt kötelezettségeit
maradéktalanul teljesítette.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 79/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendele-
tét a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról
szóló 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módo-
sításáról az elôterjesztôk által módosított 3. számú
melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: 

a) Javaslat a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl
szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy.  rendelet módosítására. 

b) Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

c) Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2006. évi díjté-
teleire. 

d) A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves
értékelése.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 80/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl

szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosí-
tásáról az elôterjesztôk által módosított 1. számú
melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 81/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet módosítá-
sáról az elôterjesztés 2. számú melléklete szerinti
tartalommal.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2570/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat és a Budapesti
Temetkezési Intézet Rt. között létrejött közszolgálta-
tási szerzôdés éves végrehajtásáról szóló beszámolót,
és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerzôdésben
foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

2571/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési
Intézet Rt. által elkészített 2006. évi sírhely-gaz-
dálkodási tervet. 

A napirend 11. pontja: Javaslat a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási
díj 2006. évi mértékének megállapítására. A közszolgálta-
tási szerzôdés végrehajtásának éves értékelésére.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2572/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat és a Fôvárosi
Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. kö-
zött létrejött közszolgáltatási szerzôdés végrehaj-
tásáról szóló 1. számú melléklet szerinti jelentést,
és úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerzôdésben
foglalt kötelezettségeit teljesítette.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 82/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét a települési folyékonyhulladék-gazdálkodás-
sal összefüggô önkormányzati feladatokról, különö-
sen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002.
(X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 12. pontja: Javaslat
– a távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-

vény egyes rendelkezéseinek Budapest fôváros
területén történô végrehajtására szóló önkormány-
zati rendelet megalkotására,
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– a lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az áralkal-
mazási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhô-
szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására, 

– a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Buda-
pesti Távhôszolgáltató Részvénytársaság közötti
Együttmûködési Megállapodás és a mellékletét ké-
pezô díjmechanizmus módosítására.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2573/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Bögözi Gyôzô részére hozzászólási lehetôséget
biztosít.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2574/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Szôke Lászlónak az elôterjesztés
napirendrôl történô levételére irányuló ügyrendi in-
dítványát.

Képviselôi kérdések, interpellációk

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2575/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Deák András interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2576/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Deák András interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2577/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Deák András interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2578/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Deák András interpellációjára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2579/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Németh Zoltán interpellációjára adott választ elfo-
gadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2580/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Németh Zoltán interpellációjára adott választ elfo-
gadja.

A napirend 12. pontja: Javaslat
– a távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. tör-

vény egyes rendelkezéseinek Budapest fôváros
területén történô végrehajtására szóló önkormány-
zati rendelet megalkotására,

– a lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az áral-
kalmazási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a
távhôszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotására, 

– a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Buda-
pesti Távhôszolgáltató Részvénytársaság közötti
Együttmûködési Megállapodás és a mellékletét
képezô díjmechanizmus módosítására.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2581/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak a „Javaslat
– a távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.

törvény egyes rendelkezéseinek Budapest fôvá-
ros területén történô végrehajtására szóló önkor-
mányzati rendelet megalkotására,

– a lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az áral-
kalmazási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a
távhôszolgáltatási csatlakozási díjakról szóló
önkormányzati rendelet megalkotására, 

– a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Buda-
pesti Távhôszolgáltató Részvénytársaság kö-
zötti Együttmûködési Megállapodás és a mel-
lékletét képezô díjmechanizmus módosítására”
címû elôterjesztés tárgyalásának elnapolására
vonatkozó indítványát.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 83/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét a távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi
XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Budapest
fôváros területén történô végrehajtásáról,

megalkotja – az elôterjesztôk által tett módosítással
– 84/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét a
lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az áralkalma-
zási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhô-
szolgáltatási csatlakozási díjakról.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2582/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest Fôváros Önkor-
mányzata és a Budapesti Távhôszolgáltató Rész-
vénytársaság között érvényben lévô Együttmûkö-
dési Megállapodás és a mellékletét képezô díjme-
chanizmus módosítását az elôterjesztés melléklete
szerint.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2583/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Tulajdonosi jogkörében tudomásul veszi, hogy a
Budapesti Távhôszolgáltató Rt. a távhôtörvényi
beruházások folytatásához 2006. évben 1,9 mil-
liárd forint összegû beruházási hitelt vesz fel.

A napirend 13. pontja: Javaslat az ivóvíz és csator-
nahasználati díj 2006. évi mértékére.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2584/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Atkári Jánosnak a „Javaslat az ivó-
víz és csatornahasználati díj 2006. évi mértékére”
címû elôterjesztés napirendrôl történô levételére
vonatkozó indítványát.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 85/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl
szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tu-
lajdonú víziközmû által biztosított szennyvízelve-
zetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb
hatósági díjának Budapest fôváros közigazgatási
területén való megállapításáról, továbbá a díjalkal-
mazás feltételérôl szóló 4/1995. (II. 13.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2585/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Csatornázási
Mûvek Rt.-vel 2006. évre érvényes fejlesztési célú
pénzeszköz átadás-átvételi Megállapodást az elô-
terjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a fôpolgármestert a Megállapodás
aláírására. 
Határidô: 2005. deccember 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2586/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy jelen Megállapo-
dás alapján tegyen javaslatot a 2006. évi csatorna-
használati díjba beépített fejlesztési forrásokból
megvalósuló beruházások kiadásainak és azok for-
rásainak módosítására a 2006. évi költségvetésben,
illetve a 7 éves fejlesztési tervben.
Határidô: 2006. évi költségvetési javaslat
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2587/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Csatornázási
Mûvek Rt.-vel a 2006. évi, vízterhelési díj vissza-
igénylésére vonatkozó Megállapodást az elôter-
jesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal,
egyben felkéri a fôpolgármestert a Megállapodás
aláírására.
Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a BKV ZRt. 2006.
évi viteldíjaira.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2588/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a BKV ZRt. viteldíjainak 2006. évi
mértékét 10%-os mértékû átlagos díjemeléssel.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 86/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét a Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mû-
ködô Részvénytársaság hatósági árformába tartozó
viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való
megállapításáról és azok alkalmazási feltételeirôl.

A napirend 15. pontja: Budapest III. kerület, Csil-
laghegy (kelet) területén, fôvárosi beruházásban épült
egyesített közterületi szennyvízelvezetô fôgyûjtô vezeték
hozzájárulás ügye/rendeletalkotás a közmûfejlesztési
hozzájárulásról.

Elôadó: Vajda Pál

A Fôvárosi Közgyûlés 

megalkotja a közmûvesítési hozzájárulásról szóló
87/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét az elô-
terjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet, valamint 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 88/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet, valamint a Fôvárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. számú mel-
léklet szerinti tartalommal.

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézmények-
ben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapítá-
sának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására.

Elôadó: dr. Schiffer János

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 89/2005. (XII. 16.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott
oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó
térítési díjak és tandíjak megállapításának szabá-
lyairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról.

A napirend 18. pontja: Budapest fôváros új, hosszú
távú turisztikai koncepciója.

Elôadó: dr. Schiffer János, Rusznák Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2589/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
„A Budapest fôváros turisztikai stratégiája és
2010-ig szóló fejlesztési programját” elfogadja, sú-
lyának megfelelôen megerôsíti a turizmus szerepét
a fôváros életében.

2590/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, gondoskodjon arról, hogy a
stratégiában megfogalmazott célokat az érintett szak-
területek éves munkatervükben vegyék figyelembe. 
Határidô: 2006. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2591/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy Budapest fôváros
új, hosszú távú turisztikai koncepciójában foglaltak
szerint vizsgálja meg városnézô nosztalgiavillamo-
sok forgalomba állításának lehetôségét menetrend-
szerû járatként a 2A jelû villamos útvonalán, és
bérelhetô, alkalmanként közlekedô nosztalgiavil-
lamos üzemeltetésének lehetôségét a fôváros villa-
mosvonalain.
Határidô: 2006. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a Budapest Fôváros
Közgyûlésének 60/1995. (X. 20.) önkormányzati rendele-
te a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közterü-
letek használatáról és rendjérôl c. rendelet módosítására.

Elôadó: Zsinka László

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2592/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett elôterjesztést.

A napirend 20. pontja: Javaslat a VII. kerületi köz-
területek tulajdonjogának megszerzésére.

Elôadó: Vadja Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2593/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy benyújtja kérelmét a Buda-
pest VII. kerület, 33471 hrsz.-ú, természetben
Damjanich utca, közterületi ingatlannak az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
109/K. § (9) bekezdése alapján a Fôvárosi Önkor-
mányzat tulajdonába adására a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság Közép-Magyarországi Regionális
Igazgatósága felé, mivel az ingatlan tulajdonjogá-
nak megszerzése összhangban van a Fôvárosi Ön-
kormányzat kistérségi területfejlesztési koncep-
ciójával, területfejlesztési programjaival és közút-
fejlesztési programjával, azt az Ötv. 63/A. § g)
pontjában kötelezôen elôírt feladatai ellátására
közút céljára, forgalomképtelen törzsvagyoni köré-
be kívánja megszerezni, és a kérelemnek helyt adó
döntés esetére kötelezettséget vállal az 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendeletben szabályozott eljárás so-
rán felmerült költségek megtérítésére.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 1. számú mellékletét képezô kérelem és nyilat-
kozatok aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2594/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy benyújtja kérelmét a Buda-
pest VII. kerület, a 32849/3 hrsz.-ú, természetben
Dózsa György út, közterületi ingatlannak az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
109/K. § (9) bekezdése alapján a Fôvárosi Önkor-
mányzat tulajdonába adására a Kincstári Vagyoni
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Igazgatóság Közép-Magyarországi Regionális
Igazgatósága felé, mivel az ingatlan tulajdonjo-
gának megszerzése összhangban van a Fôvárosi
Önkormányzat, kistérségi területfejlesztési koncep-
ciójával, területfejlesztési programjaival és közút-
fejlesztési programjával, azt az Ötv. 63/A. § g)
pontjában kötelezôen elôírt feladatai ellátására,
közút céljára, forgalomképtelen törzsvagyoni köré-
be kívánja megszerezni, és a kérelemnek helyt adó
döntés esetére kötelezettséget vállal az 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendeletben szabályozott eljárás so-
rán felmerült költségek megtérítésére.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 2. számú mellékletét képezô kérelem és nyilat-
kozatok aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2595/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy benyújtja kérelmét a Buda-
pest VII. kerület, a 33039/1 hrsz-ú, természetben
Dózsa György út, közterületi ingatlannak az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
109/K. § (9) bekezdése alapján a Fôvárosi Önkor-
mányzat tulajdonába adására a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság Közép-Magyarországi Regionális
Igazgatósága felé, mivel az ingatlan tulajdonjogá-
nak megszerzése összhangban van a Fôvárosi Ön-
kormányzat kistérségi területfejlesztési koncepció-
jával, területfejlesztési programjaival és közútfej-
lesztési programjával, azt az Ötv. 63/A. § g) pont-
jában kötelezôen elôírt feladatai ellátására, közút
céljára, forgalomképtelen törzsvagyoni körébe 
kívánja megszerezni, és a kérelemnek helyt adó
döntés esetére kötelezettséget vállal az 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendeletben szabályozott eljárás so-
rán felmerült költségek megtérítésére.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 3. számú mellékletét képezô kérelem és nyilat-
kozatok aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2596/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy benyújtja kérelmét a Buda-
pest VII. kerület, a 34058 hrsz.-ú, természetben Er-
zsébet körút, közterületi ingatlannak az államház-
tartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K.
§ (9) bekezdése alapján a Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonába adására a Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága

felé, mivel az ingatlan tulajdonjogának megszerzé-
se összhangban van a Fôvárosi Önkormányzat
kistérségi területfejlesztési koncepciójával, terület-
fejlesztési programjaival és közútfejlesztési prog-
ramjával, azt az Ötv. 63/A. § g) pontjában kö-
telezôen elôírt feladatai ellátására, közút céljára,
forgalomképtelen törzsvagyoni körébe kívánja
megszerezni, és a kérelemnek helyt adó döntés
esetére kötelezettséget vállal az 58/2005. (IV. 4.)
Korm. rendeletben szabályozott eljárás során fel-
merült költségek megtérítésére.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 4. számú mellékletét képezô kérelem és nyilat-
kozatok aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2597/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy benyújtja kérelmét a Buda-
pest VII. kerület, a 34224 hrsz-ú, természetben Ká-
roly körút, közterületi ingatlannak az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. §
(9) bekezdése alapján a Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonába adására a Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága
felé, mivel az ingatlan tulajdonjogának megszerzé-
se összhangban van a Fôvárosi Önkormányzat
kistérségi területfejlesztési koncepciójával, terület-
fejlesztési programjaival és közútfejlesztési prog-
ramjával, azt az Ötv. 63/A. § g) pontjában köte-
lezôen elôírt feladatai ellátására, közút céljára, for-
galomképtelen törzsvagyoni körébe kívánja meg-
szerezni, és a kérelemnek helyt adó döntés esetére
kötelezettséget vállal az 58/2005. (IV. 4.) Korm.
rendeletben szabályozott eljárás során felmerült
költségek megtérítésére.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 5. számú mellékletét képezô kérelem és nyilat-
kozatok aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2598/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy benyújtja kérelmét a Buda-
pest VII. kerület, a 33531 hrsz.-ú, természetben
Rottenbiller utca, közterületi ingatlannak az állam-
háztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
109/K. § (9) bekezdése alapján a Fôvárosi Önkor-
mányzat tulajdonába adására a Kincstári Vagyoni
Igazgatóság Közép-Magyarországi Regionális
Igazgatósága felé, mivel az ingatlan tulajdonjogá-
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nak megszerzése összhangban van a Fôvárosi Ön-
kormányzat kistérségi területfejlesztési koncepció-
jával, területfejlesztési programjaival és közútfej-
lesztési programjával, azt az Ötv. 63/A. § g) pont-
jában kötelezôen elôírt feladatai ellátására, közút
céljára, forgalomképtelen törzsvagyoni körébe
kívánja megszerezni, és a kérelemnek helyt adó
döntés esetére kötelezettséget vállal az 58/2005.
(IV. 4.) Korm. rendeletben szabályozott eljárás so-
rán felmerült költségek megtérítésére.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 6. számú mellékletét képezô kérelem és nyilat-
kozatok aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2599/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy benyújtja kérelmét a Buda-
pest VII. kerület, a 32955/1 hrsz.-ú, természetben
Thököly út, közterületi ingatlannak az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. §
(9) bekezdése alapján a Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonába adására a Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága
felé, mivel az ingatlan tulajdonjogának megszerzé-
se összhangban van a Fôvárosi Önkormányzat
kistérségi területfejlesztési koncepciójával, terület-
fejlesztési programjaival és közútfejlesztési prog-
ramjával, azt az Ötv. 63/A. § g) pontjában kö-
telezôen elôírt feladatai ellátására, közút céljára,
forgalomképtelen törzsvagyoni körébe kívánja
megszerezni, és a kérelemnek helyt adó döntés
esetére kötelezettséget vállal az 58/2005. (IV. 4.)
Korm. rendeletben szabályozott eljárás során fel-
merült költségek megtérítésére.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 7. számú mellékletét képezô kérelem és nyilat-
kozatok aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2600/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy benyújtja kérelmét a Buda-
pest VII. kerület, a 32955/2 hrsz.-ú, természetben
Thököly út, közterületi ingatlannak az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. §
(9) bekezdése alapján a Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonába adására a Kincstári Vagyoni Igazgató-
ság Közép-Magyarországi Regionális Igazgatósága
felé, mivel az ingatlan tulajdonjogának megszer-
zése összhangban van a Fôvárosi Önkormányzat

kistérségi területfejlesztési koncepciójával, terület-
fejlesztési programjaival és közútfejlesztési prog-
ramjával, azt az Ötv. 63/A. § g) pontjában kö-
telezôen elôírt feladatai ellátására, közút céljára,
forgalomképtelen törzsvagyoni körébe kívánja
megszerezni, és a kérelemnek helyt adó döntés
esetére kötelezettséget vállal az 58/2005. (IV. 4.)
Korm. rendeletben szabályozott eljárás során fel-
merült költségek megtérítésére.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 8. számú mellékletét képezô kérelem és nyilat-
kozatok aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2601/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy benyújtja kérelmét a Buda-
pest VII. kerület, a 33530 hrsz.-ú Lövölde tér, köz-
területi ingatlannak az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. § (9) bekezdé-
se alapján a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonába
adására a Kincstári Vagyoni Igazgatóság Közép-
Magyarországi Regionális Igazgatósága felé, mivel
az ingatlan tulajdonjogának megszerzése össz-
hangban van a Fôvárosi Önkormányzat kistérségi
területfejlesztési koncepciójával, területfejlesztési
programjaival és közútfejlesztési programjával, azt
az Ötv. 63/A. § g) pontjában kötelezôen elôírt
feladatai ellátására, közút céljára, forgalomképte-
len törzsvagyoni körébe kívánja megszerezni, és a
kérelemnek helyt adó döntés esetére kötelezettsé-
get vállal az 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendeletben
szabályozott eljárás során felmerült költségek meg-
térítésére.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 9. számú mellékletét képezô kérelem és nyilat-
kozatok aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2602/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 44. pontként tárgyalja meg a „Beszá-
moló a fôváros 2004. évi foglalkoztatáspolitikai hely-
zetérôl, a hátrányos helyzetû célcsoportok foglal-
koztatási esélyegyenlôségérôl” címû elôterejesztést.

A napirend 21. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzatának gyermekotthonaiban az ellátottakra
jutó támogatások normatív módon történô finanszíro-
zására.

Elôadó: dr. Schiffer János
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2603/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzatá-
nak gyermekotthonaiban és lakásotthonaiban elhe-
lyezett, gyermekvédelmi gondoskodásban élô
gyermekek egységes ellátásának biztosítására ki-
dolgozott normatív módon történô finanszírozás
koncepcióját elfogadja azzal a feltétellel, hogy a
gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdál-
kodási rendjének racionalizálásából származó
megtakarítás fedezni fogja a rendszer bevezetésé-
nek teljes költségét.
Határidô: a rendszer bevezetésére a 2007. évi költ-
ségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2604/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Az 1338/2004. (VI. 24.) Fôv. Kgy. határozat máso-
dik mondatát az alábbiak szerint módosítja: 
„…A létszámcsökkentésekbôl adódó megtakarítá-
sok nettó hozadékát 2005. évben teljes egészében
az ágazat ellátási színvonalának javítására, 2007.
évben a gyermekek egységes ellátásának biztosítá-
sára kidolgozott normatív finanszírozási rendszer
fedezetére fordíthatja.”
Határidô: 2007. évi költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2605/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a gyermekvédel-
mi intézmények gazdálkodásának racionalizálása 
II. üteme kapcsán jelentkezô létszámcsökkentések
jóváhagyására irányuló közgyûlési elôterjesztésben
mutassa ki a II. ütem várható megtakarítását. 
Határidô: a létszámcsökkentési pályázat függvé-
nyében, de legkésôbb 2006. december 31-ig
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a turizmusfejleszté-
si keret közgyûlési döntést igénylô felhasználására.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2606/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „Alapítvány a Barokk Kálváriá-
kért” részére, az Epreskert épületszerkezetének
rekonstrukciós munkálataira összesen 5000 ezer
forintot átcsoportosít a „9112 Évközi indítású beru-
házások” címen jóváhagyott 92 014 ezer forintos
turizmusfejlesztési keretbôl új „8362 Alapítvány a
Barokk Kálváriákért rekonstrukciójának támoga-
tása” cím felhalmozási célú pénzeszközátadás
elôirányzatára. 

2607/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Esetei jelleggel magához vonja a Budapest Fôváros
Önkormányzat és intézményei beruházási és fel-
újítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyá-
sának, megvalósításának rendjérôl szóló 50/1998.
(X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-ában foglalt, a
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megköté-
sére vonatkozó fôpolgármesteri és az egyetértésre
vonatkozó kereskedelmi és turisztikai bizottsági
hatáskört.

2608/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodást az 1. számú melléklet szerinti tarta-
lommal. Felkéri a fôpolgármestert a pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodás aláírására.
Határidô: 2005. december 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Vakok Óvodája, Általános 
Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyer-
mekotthona lakásotthon-vásárlás támogatására.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2609/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális 
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona
részére szükséges lakásotthon létesítését támogatja.

2610/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 878/2005. (IV. 27.) Fôv. Kgy. ha-
tározattal fenntartói önrészként biztosított 50 millió
forintot a továbbiakban nem önrészként, hanem
lakásotthon-vásárlás fedezeteként biztosítja és a
többletköltség fedezetét a következô elôirányzat
módosításokkal biztosítja:
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen

belül:
megemeli 

– a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciá-
lis Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye, Diákotthona és
Gyermekotthona lakásotthon létesítése elô-
irányzatát 80,0 M Ft-tal, valamint

csökkenti a 
– Beszédjavító Intézet (Halmi u.) elhelyezés

feladat elôirányzatát 3,0 M Ft-tal, és 2006.
évi ütemét 40,0 M Ft-tal és a

– Fejlesztések átütemezésének tartalék elô-
irányzatát 40,0 M Ft-tal,

– a „8403 Önkormányzati fejlesztések címen be-
lül csökkenti a 

2280 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2005. december 30.



– Xantus J. Idegenforgalmi Középiskola tan-
mûhelyi épület átalakítása feladat elôirányza-
tát 8,5 M Ft-tal, az

– épület rehabilitációs program tervezés, elôké-
szítés feladat elôirányzatát 16,1 M Ft-tal, és a

– tervezés, elôkészítés elôirányzatát 12,4 M 
Ft-tal.

2611/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat 49. § (9) be-
kezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az
ágazatilag illetékes és a Pénzügyi Bizottságra átru-
házott hatáskört az ingatlanvásárláshoz szükséges
beruházási engedélyokirat jóváhagyásában. A mel-
lékelt beruházási engedélyokiratot jóváhagyja és
felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélyokirat
aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a Fôvárosi Ön-
kormányzat fenntartásában mûködô Heim Pál Gyermek-
kórház, Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Nyírô
Gyula Kórház alapító okiratának módosítására.

Elôadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2612/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula
Kórház alapító okiratát az elôterjesztés 1/b. számú
melléklete szerinti tartalommal.

2613/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórház alapító okiratát az elôterjesztés
2/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

2614/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi Re-
habilitációs Szakkórház alapító okiratát az elôter-
jesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal.

2615/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosí-
tások és a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.
Határidô: a jóváhagyást követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat fenntartásában mûködô egyes egészségügyi in-
tézmények ellátási területéhez tartozó települési önkor-
mányzatok által delegált kórházi felügyelôtanácsi tagok
megválasztására. 

Elôadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2616/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Szent János Kórház Kórházi Felügyelôtanácsa
tagjának

dr. Pósfai Gábort (Budavári Önkormányzat),
dr. Nagy Juditot (II. kerületi Önkormányzat),
Póczos Istvánt (II. kerületi Önkormányzat),
dr. Lôrincz Balázs Bendegúzt (Budapest Hegy-
vidék XII. kerületi Önkormányzat)

4 évre megválasztja.
Határidô: 2005. december 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2617/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ Közhasznú Társaság Kórházi Felügyelô-
tanácsa taglétszámát 9 fôben állapítja meg.
Határidô: 2005. december 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2618/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ Közhasznú Társaság Kórházi Felügyelô-
tanácsa tagjának

Szász Tamást (Ferencvárosi Önkormányzat),
Dombai Gábort (Ferencvárosi Önkormányzat),
Dr. Apostol Évát (Terézvárosi Önkormányzat),

4 évre megválasztja.
Határidô: 2005. december 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2619/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi Lublóváry Ákosné lemondását a
Szent István Kórház Kórházi Felügyelôtanácsa
tagságáról, és a Szent István Kórház Kórházi
Felügyelôtanácsa tagjának Mihály Andrást 4 évre
megválasztja.
Határidô: 2005. december 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat a Visegrádi Rehabi-
litációs Szakkórház Közhasznú Társaság alapító okiratá-
nak módosítására.

Elôadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2620/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot. 

A napirend 27. pontja: Javaslat az egészségügyi
intézmények feladatracionalizálása miatti központi for-
rásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költsé-
geinek megelôlegezésére.

Elôadó: dr. Szolnoki Andrea
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2621/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a teljes létszámleépítéshez kap-
csolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége
érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék
intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési
kiadásaira” cím elôirányzatának 33 192 E Ft ösz-
szeggel történô csökkentésével egyidejûleg meg-
emeli az alábbi intézmény elôirányzatát – utólagos
elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását
megelôzôen – az alábbiak szerint:
Ebbôl: 
személyi juttatás 25 146 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok 8 046 E Ft
létszám: – 20 fô.

2622/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 2006. évben a létszámleépítési
pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék
intézményi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési
kiadásaira” címre kell visszapótolni.
a) A Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet in-

tézménynél a feladat racionálisabb ellátásának
elôsegítése érdekében:
– 2005. szeptember 1-jei hatállyal kezdôdôen 

2 fô létszámot véglegesen leépít és az intéz-
mény létszámkeretét 1334 fôben állapítja
meg; 

– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi
kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében
egyszeri jelleggel 2411 E Ft összegû támoga-
tást biztosít, utólagos elszámolási kötelezett-
séggel a pályázat benyújtását megelôzôen.
Ennek érdekében 2411 E Ft összeggel meg-
emeli az „1102 Károlyi Sándor Kórház és
Rendelôintézet” cím támogatási és mûködési
kiadások elôirányzatát (ebbôl személyi jutta-
tások: 1827 E Ft, munkaadókat terhelô járu-
lékok: 584 E Ft);

b) Az Uzsoki utcai Kórház intézménynél a feladat
racionálisabb ellátásának elôsegítése érdekében:
– 2005. július 1-jei hatállyal 11 fô létszámot

véglegesen leépít és az intézmény létszámke-
retét 1441 fôben állapítja meg; 

– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi
kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében
egyszeri jelleggel 13 803 E Ft összegû támo-
gatást biztosít, utólagos elszámolási köte-
lezettséggel a pályázat benyújtását megelô-
zôen. Ennek érdekében 13 803 E Ft összeg-
gel megemeli az „1113 Uzsoki utcai Kór-
ház” cím támogatási és mûködési kiadások
elôirányzatát (ebbôl személyi juttatások: 
10 457 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok:
3346 E Ft);

c) A Heim Pál Gyermekkórház intézménynél a
feladat racionálisabb ellátásának elôsegítése ér-
dekében:
– 2005. november 1-jei hatállyal kezdôdôen 7 fô

létszámot véglegesen leépít és az intézmény
létszámkeretét 1034 fôben állapítja meg; 

– a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kö-
telezettségek teljesíthetôsége érdekében egy-
szeri jelleggel 16 978 E Ft összegû támogatást
biztosít, utólagos elszámolási kötelezettséggel
a pályázat benyújtását megelôzôen. Ennek ér-
dekében 16 978 E Ft összeggel megemeli az
„1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támo-
gatási és mûködési kiadások elôirányzatát
(ebbôl személyi juttatások: 12 862 E Ft, mun-
kaadókat terhelô járulékok: 4116 E Ft).

2623/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a fent említett
egészségügyi intézmény – Károlyi Sándor Kórház
és Rendelôintézet, Uzsoki Utcai Kórház, Heim Pál
Gyermekkórház – létszámleépítéséhez kapcsolódó
felmentési juttatások fedezetének átutalására. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2624/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Technikai okok miatt a 2169/2005. (IX. 29.) Fôv.
Kgy. határozata a) pontjának elsô francia bekez-
dését hatályon kívül helyezi.

A napirend 28. pontja: Javaslat az Észak-pesti Kór-
ház költségvetési szerv megszüntetésére.

Elôadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2625/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az Észak-pesti Kórházat társalapítói
jogkörében eljárva az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. törvény 90. § (1) bek. c) pontja alap-
ján, figyelemmel ugyanezen jogszabály 88. § (3)
bekezdésére, 2005. december 31-i hatállyal meg-
szünteti azzal, hogy a megszûnô költségvetési szerv
teljes körû jogutódja Budapest Fôváros XV. kerüle-
ti Önkormányzat Egészségügyi Intézménye.
Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2626/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az Észak-pesti Kórháznak az elôter-
jesztés 4. számú melléklete szerinti „Megszüntetô
Okiratát”, és felhatalmazza a fôpolgármestert an-
nak aláírására. 
Határidô: 2005. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 90/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendele-
tét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûkö-
dési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendeletének módosításáról az elôterjesztés 6.
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2627/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú
melléklet II. A Közgyûlés által a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke, Egészségügyi Bi-
zottság cím 1. pontjában átruházott hatáskörét, és
dr. Küttel Péternek, az Észak-pesti Kórház megbí-
zott fôigazgatójának vezetôi megbízását 2005. de-
cember 31-i hatállyal visszavonja. Felkéri a fôpol-
gármestert a vezetôi megbízás megszüntetésével
kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlására.
Határidô: 2005. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2628/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, gondoskodjon a meg-
szüntetett intézmény záró beszámolójának 2005.
december 31-i fordulónappal, teljes körûen, leltár-
ral, analitikus nyilvántartásokkal alátámasztottan,
az éves költségvetési beszámoló szerinti tartalom-
mal történô elkészítésérôl, és terjessze azt a Fôvá-
rosi Közgyûlés elé.
Határidô: Fôvárosi Közgyûlés 2006. áprilisi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2629/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Önkor-
mányzat 2006. évi költségvetésében az Észak-pes-
ti Kórház 2005. évi költségvetésében 22 050 E Ft
céljellegû mûködési támogatási elôirányzattal
megtervezett „Szociális Depó” 2006. évi mûködte-
tésére azonos összeget biztosítson a „2109 Fôvá-
rosi Önkormányzat Idôsek Otthona, Pesti út” cím
kiadási  és támogatási elôirányzatára, azon belül
dologi kiadásra. 
Határidô: Fôvárosi Önkormányzat 2006. évi költ-
ségvetésének tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat megállapodás meg-
kötésére a XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata és a
Fôvárosi Önkormányzat között.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2630/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, és megköti a Budapest XXIII., Szent-
lôrinci úti lakótelepen a T-73612 tt. számú térrajz sze-
rint kialakult lakótelepi közterületek tulajdonjogának
térítésmentes átadására szóló megállapodást, az
elôterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal
és felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: döntést követô 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2631/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest XXIII., Szent-
lôrinci úti lakótelepen a T-73612 tt. számú térrajz
szerint kialakult építési területek tulajdonjogának
bejegyzésére szóló megállapodást, az elôterjesztés
4. számú melléklete szerinti tartalommal és felha-
talmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: döntést követô 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2632/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest XXIII. kerület Soroksár
Önkormányzata és a Fôvárosi Önkormányzat közös
tulajdonában lévô terület hasznosítására vonatkozó
döntést elôkészítô közös bizottságba felkéri a Szo-
ciálpolitikai és Lakásügyi Bizottság elnökét, a Vá-
rostervezési és Városképvédelmi Bizottság elnökét.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat Madarász Utcai Gyermekkórháza 60 napon túli
lejárt tartozásai rendezésére.

Elôadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2633/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az Egészségügyi Bizottság módosí-
tó indítványát, mely szerint:
„Az Egészségügyi Bizottság javasolja a Közgyû-
lésnek, hogy az adósságrendezési eljárás kezdemé-
nyezése kötelezettségének elkerülése érdekében 
22 millió 336 ezer forint vissza nem térítendô tá-
mogatást nyújtson a »1119 Fôvárosi Önkormány-
zat Madarász Utcai Gyermekkórház és Ren-
delôintézet« mûködési, azon belül dologi kiadásai-
ra a »9300 Általános tartalék« elôirányzata terhére.”

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2634/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az adósságrendezési eljárás kezde-
ményezése kötelezettségének elkerülése érdekében
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50 millió forint visszatérítendô támogatást nyújt a
„1119 Fôvárosi Önkormányzat Madarász Utcai
Gyermekkórház és Rendelôintézet” mûködési,
azon belül dologi kiadásaira  „9300 Általános tar-
talék” elôirányzata terhére, melyet a kórháznak
2006. április 1-jei hatállyal kezdôdôen, 12 havi
egyenlô részletben kell visszafizetnie azzal a meg-
kötéssel, hogy a visszautalt összegeket az „9300
Általános tartalék” címre kell visszapótolni.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a tulajdonosi támo-
gatás visszatérítésének feltételeirôl a mellékelt há-
romoldalú megállapodást kösse meg a Madarász
Utcai Gyermekkórház és a Heim Pál Gyermekkór-
ház vezetésével.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a Budapest X.,
Ezüstfa utcai ingatlan tulajdonjogának átengedésére,
illetve a Margitszigeti BM tenisztelep önkormányzati
tulajdonba vételére.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2635/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § (1) be-
kezdés b) pontjában foglalt jogkört a Tulajdonosi
Bizottságtól eseti jelleggel magához vonja, és úgy
dönt, hogy jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Ön-
kormányzat és a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság
között, 1993. június 16-án létrejött megállapodást
módosító szerzôdést, melynek értelmében a Fôvá-
rosi Tûzoltóparancsnokság térítésmentes haszná-
latába adott ingatlanok közül kiveszi a Fôvárosi
Önkormányzat tulajdonában lévô a Budapest X.,
Ezüstfa u. 8. sz. alatti ingatlant (hrsz.: 42544/31),
és egyúttal felkéri a fôpolgármestert a mellékelt
módosító szerzôdés aláírására. A továbbiakban úgy
dönt, hogy hozzájárul a Fôvárosi Tûzoltóparancs-
nokság  használat jogának törléséhez a nevezett
ingatlan tulajdoni lapjáról és felkéri a fôpolgármes-
tert, hogy intézkedjen a használat jogának Föld-
hivatal által történô törlése iránt.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2636/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a Kincstári vagyonnal
való gazdálkodásról szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm.
rendelet 54. § (2) bekezdése alapján nyújtsa be a
Fôvárosi Önkormányzat térítésmentes tulajdonszer-
zési igényét a KVI-hez a Margitszigeti BM tenisz-

telep (hrsz: 23800/2; 4) ingatlanok 7730/183693, 
valamint 5412/124893 tulajdoni hányadára vonatko-
zóan, továbbá írja alá a melléklet szerinti tartalommal
az igénybejelentést és a kérelmezôi nyilatkozatot.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2637/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Ptk. 579. §-a, illetve a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 14. §-a (1) bek. alapján úgy dönt, hogy a
Budapest X., Ezüstfa utca 8. sz. alatti, 42544/31
hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogát a Magyar Államnak
ajándékozza, továbbá miután a 2636/2005. (XI. 24.)
Fôv. Kgy. határozatban szereplô, a Fôvárosi Önkor-
mányzat javára szóló, margitszigeti BM Teniszte-
lepre (hrsz: 23800/2; 4) vonatkozó térítésmentes
tulajdonszerzési igénynek a KVI helyt adott, és az
erre vonatkozó tulajdonjog átruházási szerzôdés
felek által aláírásra, valamint a Fôvárosi Kerületek
Földhivatalához benyújtásra került, felkéri a fôpol-
gármestert, hogy a melléklet szerinti tartalommal az
ajándékozási szerzôdést a hivatkozott tulajdonjog
átruházási szerzôdés Földhivatalhoz történt benyúj-
tásától számított hatvan napon belül írja alá. 
Határidô: értelemszerûen
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat Budapest XXII. ke-
rület, 6-os számú fôközlekedési út fôvárosi szakaszához
tartozó 232333/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának ren-
dezésére.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2638/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy egyetért a Budapest XXII.
kerület, 6-os számú fôközlekedési út fôvárosi sza-
kaszához tartozó 232333/2 hrsz.-ú ingatlan tulaj-
donjogának a Fôvárosi Önkormányzat és Harbor
Park Ingatlanfejlesztô Korlátolt Felelôsségû Társa-
ság között az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.
évi CXLI. törvény 86–88. §-ában biztosított rende-
zetlen jogállású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás
keretében történô rendezésével és az 1. számú mel-
léklet szerinti megállapodás megkötésével. Felha-
talmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesztés 
1. számú mellékletét képezô megállapodás aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapest XIII. 
kerületi Önkormányzattal történô megállapodás meg-
kötésére a (25122/1), a (25664) és a (25685/3) hrsz.-ú
közterületek tulajdonrendezésére.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2639/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szó-
ló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet  9/A. § (1)
és a 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jó-
váhagyja és megköti a Fôvárosi Önkormányzat és
a XIII. ker. Önkormányzat között a 3. számú mel-
léklet szerinti megállapodást a (25122/1), (25664),
(25685/3) hrsz-ú ingatlanok rendezése érdekében
és felhatalmazza a fôpolgármestert a megállapodás
és a T-72307 ttsz-ú, valamint a T-72306 ttsz-ú tér-
rajzok aláírására.
Határidô: testületi döntést követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapest VIII. 
kerületi Önkormányzat közigazgatási területén lévô köz-
területi ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2640/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a alapján
úgy dönt, hogy egyetért a Budapest VIII. kerületi
Önkormányzat közigazgatási területén lévô, a ter-
mészetben Budapest VIII. kerület, Batsányi utca,
38720 hrsz.-ú, 2418 m2 nagyságú, illetve a termé-
szetben Budapest VIII. kerület, Üllôi út és Szigony
utca találkozásánál lévô, a BKV Kilinikák Metróál-
lomás melletti, 36181/6 hrsz.-ú, 321 m2 nagyságú
ingatlan tulajdonjogának a Budapest VIII. kerület,
Józsefvárosi Önkormányzat részére az 1990. évi
LXV. törvény (Ötv.) 68/D. §-a alapján történô té-
rítésmentes átadásával, jóváhagyja és megköti az 
1. számú melléklet szerinti megállapodást.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 1. számú mellékletét képezô megállapodás alá-
írására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Elôterjesztés a központi és
fôvárosi céltámogatással 1998 óta megépült Budapest
XX. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen és

befejezett, aktivált eszközként történô átadás-átvételérôl
szóló megállapodás 3. pontjának módosítására.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2641/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2383/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy.
határozatával jóváhagyott Budapest XX. kerületi
szennyvízcsatorna hálózat befejezetlen és befejezett,
aktivált beruházásának átadás-átvétele tárgyú meg-
állapodást úgy módosítja, hogy a 3-as pontja helyé-
be az alábbi rendelkezés lép: „3. Felek rögzítik, hogy
az átadás-átvétel az Átadó könyveiben nyilvántartott
bruttó értéken történik az alábbi megbontásban. Be-
fejezetlen állomány összesen: 57 774 815 Ft, azaz
ötvenhétmillió-hétszázhetvennégyezer-nyolcszáz-
tizenöt forint, befejezett, aktivált állomány össze-
sen: 443 748 073 Ft, azaz négyszáznegyvenhá-
rommillió-hétszáznegyvennyolcezer-hetvenhárom
forint, mindösszesen: 501 522 888 Ft, azaz ötszáz-
egymillió-ötszázhuszonkettôezer-nyolcszáznyolc-
vannyolc forint.”
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Budapest XX.
kerületi Önkormányzattal a megállapodást a jelen
pontosítással írja alá.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 36. pontja: „Budapest teljes körû csator-
názásának befejezô szakasza projekt” beruházási célok-
mány elôterjesztés.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2642/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
kerületi szennyvízcsatorna hálózat kiépítése beru-
házásának módosítását az elôterjesztés szerint fo-
gadja el.

2643/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A beruházás megvalósításához kapcsolódóan a 2005.
évi költségvetést a következôk szerint módosítja:
– csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések”

címen a kerületi csatornaépítés tervezés, elôkészí-
tés feladat elôirányzatát 806,6 M Ft-tal (a 2006.
évi ütem 1681,3-ra, és a 2007. évi ütem 1637,5 M
Ft-ra módosul), egyben a feladat megnevezését
Budapest teljes körû csatornázásának befejezô
szakasza projekt, elôkészítésre módosítja,

– csökkenti a „9111 Új induló cél- és címzett beru-
házások saját forrása” címen a kerületi csatorna-
építés feladat elôirányzatát 1813,3 M Ft-tal
(egyidejûleg a 2006–2010 évek ütemeit törli),
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– megemeli a „8404 Szennyvízcsatornázás fôvárosi
céltámogatása” címen a felhalmozási célú pénz-
eszközátadások elôirányzatát 1559,4 M Ft-tal,

– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen új,
Budapest teljes körû csatornázásának befejezô
szakasza projekt feladaton tervbe vesz 2008. év-
ben 26 413,5 M Ft-ot, 2009. évben 26 413,6 M
Ft-ot és 2010. évben 26 413,5 M Ft-ot,

– csökkenti a „8530 Szindikált hitel” cím elô-
irányzatát 806,6 M Ft-tal,

– csökkenti a „8523 Felhalmozási célú pénzeszköz-
átvétel” cím elôirányzatát 253,9 M Ft-tal – ezen
belül a kerületi önkormányzatoktól átvételre ter-
vezett összeget 36,3 M Ft-tal, és a lakosságtól át-
vételre tervezett összeget 217,6 M Ft-tal –, továb-
bá az FCSM Rt.-tôl átvett pénzeszközbôl 1559,4
M Ft-ot átcsoportosít a kerületi csatornaépítések-
rôl a kerületi csatornaépítések támogatására.

2644/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest teljes körû csatornázásá-
nak befejezô szakasza projekt” beruházási célok-
mányának 1. számú módosítását a melléklet sze-
rinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert az
okmány aláírására.
Határidô: 2005. évi költségvetési rendelet módosí-
tását követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Budapest 2006–2007. évi
híd, mûtárgy felújítási munkák – Szabadság híd felújítá-
sának engedélyokirata.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2645/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest 2006–2007. évi híd, mû-
tárgy felújítási munkák – Szabadság híd felújí-
tásának engedélyokiratát. Felhatalmazza a fôpol-
gármestert az engedélyokirat melléklet szerinti
kiadására és aláírására.
Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2646/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2006. évi részletes költségvetés
elfogadása elôtt megindítható az itt elfogadott en-
gedélyokiratnak megfelelô elôkészítési és tervezé-
si feladat.
Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: A Budapesti 4-es metróvonal
Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Keleti pá-
lyaudvar közötti szakasza beruházói feladatainak ellátá-

sára 2004. január 19-én megkötött szerzôdés módosítá-
sára Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti
Közlekedési Részvénytársaság között.

Elôadók: Lakos Imre, Tüttô Kata, Katona Kálmán

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2647/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a decemberi
ülésre elnapolja.

A napirend 39. pontja: Világi Zsidó Iskola Alapít-
vány, XII. ker., Budakeszi út 48. sz. alatti ingatlan ügye.

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2648/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. Fôv. Kgy. rendelet (Vr.) 14. § (1) be-
kezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a Bu-
dapest XII. ker., Budakeszi út 48. sz. alatti, 10874
hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban úgy dönt, hogy
jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 6. sz. mel-
lékleteként csatolt megállapodást. Felhatalmazza a
fôpolgármestert e megállapodás, valamint a kap-
csolódó térrajzok aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 40. pontja: Javaslat a Magyar Gyula
Kertészeti Szki és Szi bôvítés, korszerûsítés beruházás
engedélyokiratának jóváhagyására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2649/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 2005. évi
fejlesztési tervében szereplô Terézvárosi Középfo-
kú Kollégium rekonstrukció, bôvítés (teljes költség
1000,0 M Ft) feladatot az 50/1988. (X. 30.) Fôv.
Kgy. rendelet 21. § (2) szerint, az eddig felhasznált
2340 E Ft elszámolása mellett leállítja és ezzel
egyidejûleg a Magyar Gyula Kertészeti Szki és 
Szi bôvítés, korszerûsítés feladat teljes költségét
535,0 M Ft-tal növeli.

2650/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Terézvárosi Középfokú Kollé-
gium rekonstrukció, bôvítés feladat elszámolásá-
hoz kapcsolódóan a Fôvárosi Önkormányzat 2005.
évi költségvetésben csökkenti a „8403 Önkor-
mányzati fejlesztések” címen belül a Terézvárosi
Középfokú Kollégium rekonstrukció, bôvítés elô-
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készítés feladat elôirányzatát 408,2 M Ft-tal, a
„8529 EIB II. hitel” cím elôirányzatát 288,1 M Ft-
tal, valamint a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül a Fejlesztések átütemezése feladat
elôirányzatát megemeli 200,1 M Ft-tal, és csökken-
ti a Terézvárosi Középfokú Kollégium rekonstruk-
ció, bôvítés feladat elôirányzatát 80,0 M Ft-tal,
2006. évi ütemét 309,5 M Ft-tal, és 2007. évi üte-
mét 200,0 M Ft-tal.

2651/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi
bôvítése, korszerûsítése, beruházás engedélyokira-
tát az elôterjesztés melléklete szerint tartalommal,
és felhatalmazza a fôpolgármestert az engedély-
okirat aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat a Mozgásjavító 
Általános Iskola és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói
út) rekonstrukció I. ütem címzett állami támogatás igény-
bejelentésének benyújtására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2652/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a „Mozgásjavító Általános 
Iskola és Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció 
I. ütem” 2880 M Ft összköltségû fôvárosi önkor-
mányzati beruházás címzett állami támogatással
valósuljon meg, melyhez saját forrásként 1920 M Ft
összeget – a címzett állami támogatás 960 M Ft
ütemezése mellett – biztosít.

2653/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 2005.
évi fejlesztési tervében szereplô Hunfalvy J. Gya-
korló Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakkö-
zépiskola átalakítás, rekonstrukció (teljes költség
500,0 M Ft) feladatot az 50/1998. (X. 30.) Fôv.
Kgy. rendelet 21. § (2) szerint,  az eddig felhasznált
3,5 M Ft elszámolása mellett, leállítja és ezzel
egyidejûleg a Mozgásjavító Általános Iskola és
Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem
feladat önrészét, – a címzett támogatás tervezett és
várható támogatása különbségének fedezetéül –
500,0 M Ft összeggel növeli.  

2654/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Hunfalvy J. Gyakorló Külkeres-
kedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola átala-
kítás rekonstrukció feladat elszámolásához kap-
csolódóan a Fôvárosi Önkormányzat 2005. évi
költségvetésben csökkenti a „8403 Önkormányzati

fejlesztések” címen belül a Hunfalvy J. Gyakorló
Külkereskedelmi és Közgazdasági Szki átalakítás,
rekonstrukció elôkészítés feladat elôirányzatát 
46,5 M Ft-tal, valamint azonos összeggel meg-
emeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen
belül a Fejlesztések átütemezése feladat elôirány-
zatát, és csökkenti a Hunfalvy J. Gyakorló Külke-
reskedelmi és Közgazdasági Szki átalakítás, re-
konstrukció feladat 2006. évi elôirányzatát 300 M
Ft-tal, a 2007. évi elôirányzatát pedig 150 M Ft-tal.

2455/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat a „Moz-
gásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Mexikói
út) rekonstrukció I. ütem” beruházásra 2006. évi új
induló címzett állami támogatási pályázatot nyújt
be és felhatalmazza a fôpolgármestert a törvényben
meghatározott mellékletekkel felszerelt pályázat
aláírására és benyújtására.
Határidô: 2005. december 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat az „Általános Isko-
la és Diákotthon (Csalogány u.) elhelyezése” beruházá-
si engedélyokiratának jóváhagyására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2656/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 2005. évi
fejlesztési tervében szereplô Szily K. Szki és Kol-
légium rekonstrukció, bôvítés (teljes költség 
1019,5 M Ft) feladatot az 50/1988. (X. 30.) Fôv.
Kgy. rendelet 21. § (2) szerint, az eddig felhasznált
3125 E Ft elszámolása mellett leállítja és ezzel
egyidejûleg az Általános Iskola és Diákotthon
(Csalogány) elhelyezése feladat teljes költségét
200 M Ft-al növeli.

2657/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Szily K. Mûszaki Szki és Kollé-
gium rekonstrukció, átalakítás feladat elszámolásá-
hoz kapcsolódóan a Fôvárosi Önkormányzat 2005.
évi költségvetésben csökkenti a „8403 Önkor-
mányzati fejlesztések” címen belül a Szily K. Mû-
szaki Szki és Kollégium rekonstrukció, átalakítás
elôkészítés feladat elôirányzatát 106,4 M Ft-tal, a
„8529 EIB II. hitel” cím elôirányzatát 54,4 M Ft-
tal, valamint a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül a Fejlesztések átütemezése feladat
elôirányzatát megemeli 52,0 M Ft-tal, és csökkenti
Szily K. Mûszaki Szki és Kollégium rekonstrukció,
átalakítás feladat 2006. évi ütemét 410,0 M Ft-tal,
és 2007. évi ütemét 500,0 M Ft-tal.
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2658/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja „az Általános Iskola és Diákotthon
(Csalogány u.) elhelyezése beruházás engedély-
okiratát az elôterjesztés melléklete szerinti tar-
talommal, és felhatalmazza a fôpolgármestert az
engedélyokirat aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: A 2420/2005. (X. 27.) Fôv.
Kgy. határozatának pontosítása.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2659/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2420/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. ha-
tározat „2006. szeptember 1-jétôl” szövegrésze
„2005. szeptember 1-jétôl”  szövegrészre módosul.

A napirend 44. pontja: Javaslat az FKFSZ Fôvárosi
Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2005. január
1–szeptember 30. közötti tevékenységérôl szóló beszá-
moló, és a 2006. évi Foglalkoztatási Tervre elfogadásra.

Elôadó: Marsi Péter Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2660/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az FKFSZ Fôvárosi Közhasznú
Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2005. január 1–szep-
tember 30. közötti tevékenységérôl szóló beszá-
molót elfogadja.

2661/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Az FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási
Szolgálat Kht. 2006. évi foglalkoztatási tervét a 
4. számú melléklet szerinti módosításokkal elfo-
gadja. A Kht. az év során legalább 465 fôvel köt
közfoglalkoztatási munkaviszonyt, a fôvárosi kom-
munális közfeladaton éves átlagos 100 fô foglal-
koztatotti létszám mellett, melyhez a Fôvárosi
Közgyûlés „8105 Fôvárosi Közhasznú Foglalkoz-
tatási Szolgálat Kht.” mûködési célú pénzeszköz-
átadása 56 500 E Ft támogatást biztosít.

2662/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Az FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási
Szolgálat Kht. által mûködtetett Fôvárosi Esély-
egyenlôség Módszertani Iroda 2006. évi szakmai
tervét elfogadja, melyhez a Fôvárosi Közgyûlés
„8105 Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szol-
gálat Kht.” mûködési célú pénzeszközátadására 
21 000 E Ft támogatást biztosít.

2663/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Megköti az FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglal-
koztatási Szolgálat Kht.-val – az 1. számú mellék-
letben szereplô tartalommal – a közszolgáltatási
szerzôdés módosítására irányuló megállapodást és
felkéri a Fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: a közszolgáltatási szerzôdés kiegészíté-
sére azonnal, a támogatás biztosítására a 2006. évi
költségvetés elfogadása
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Beszámoló a fôváros 2004.
évi foglalkoztatáspolitikai helyzetérôl, a hátrányos hely-
zetû célcsoportok foglalkoztatási esélyegyenlôségérôl.

Elôadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2664/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy – az elôterjesztô által befogadott
módosítással –  elfogadja a „Beszámoló a fôváros
2004. évi foglalkoztatáspolitikai helyzetérôl, a hát-
rányos helyzetû célcsoportok foglalkoztatási esély-
egyenlôségérôl” tárgyú elôterjesztést.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2665/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az FKFSZ Fôvá-
rosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.-n
keresztül adjon szakmai, módszertani, technikai
segítséget a kerületi önkormányzatoknak a Mun-
kaügyi Központtal megkötendô vagy felülvizsgá-
landó együttmûködési megállapodások fejlesztésé-
re, és azok kerületközivé tételére.
Határidô: 2006. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2666/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az FKFSZ Fôvá-
rosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.-n
keresztül dolgozzon ki és támogasson olyan pálya-
ismertetési módszerek szervezését, amelyek erô-
sítik a munkáltatók bevonását a pályakezdô, fo-
gyatékkal élô fiatalok foglalkoztatási esélyeinek
növelésébe.
Határidô: 2006. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2667/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2006. évi fô-
városi költségvetési rendelet megalkotásakor az
FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szol-
gálat Kht. mûködéséhez szükséges anyagi feltéte-
leket biztosítsa.
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A napirend 46. pontja: Javaslat a budapesti civil
szervezeteket támogató informatikai fejlesztés (E-civil)
megvalósítására.

Elôadó: Egerfai József

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2668/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a budapesti civil szervezeteket támo-
gató informatikai fejlesztés megvalósítása érdekében
a „9222 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” cí-
men biztosított elôirányzatából 2,0 M Ft-ot a „9112
Évközi indítású beruházások” címen „Civil célú in-
formatikai fejlesztés” új feladatra csoportosít át.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2005. évi költségvetésérôl szóló 12/2005.
(III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2669/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2670/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra szavazni kíván a „Javaslat Buda-
pest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költség-
vetésérôl szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására” címû elôterjesztéssel kapcsolatosan.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja – az elôterjesztô által tett módosítás-
sal – 91/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendeletét
Budapest Fôváros Önkormányzata 2005. évi költ-
ségvetésérôl szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2671/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek és ala-
pítványok megjelölt összegû támogatásának átuta-
lását a „8447 Fôpolgármesteri keret” cím terhére:
a) Minden-kor Nôi S. E. 100 E Ft,
b) Artpool Alapítvány 300 E Ft,
c) Kôbánya Róma Gyermekeiért 

Közhasznú Alapítvány 500 E Ft,
d) Gróf Klebelsberg Kuno Alapítvány 200 E Ft,
e) Magyar Színház Videóarchivum 200 E Ft,

f) Erzsébetvárosi Sportegyesület 400 E Ft,
g) Budai Sportcentrum 900 E Ft,
h) Prof. Kovács Alapítvány 600 E Ft,
i) Polgárdi Ipartelepek, Idôsek Otthona 100 E Ft.

A napirend 48. pontja: A BTH budapesti Turisztikai
Szolgáltató Kht. 2006. évi közszolgáltatási szerzôdésé-
nek jóváhagyása.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2672/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kereskedelmi és Turisztikai Bi-
zottság módosító javaslatát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy 
1. jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turiszti-

kai Szolgáltató Közhasznú Társasággal a 3. szá-
mú melléklet 4. pontjának elsô bekezdésében
szereplô 315 293 E Ft összegnek 402 562 E Ft-
ra történô módosítása mellett a melléklet szerin-
ti tartalommal a 2006. évre szóló közszolgáltatá-
si szerzôdést.

2. felkéri a fôpolgármestert a közszolgáltatási szer-
zôdés aláírására.”

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2673/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a BTH Buda-
pesti Turisztikai Szolgáltató Közhasznú Társasággal
a 3. számú melléklet szerinti tartalommal a 2006. év-
re szóló közszolgáltatási szerzôdést. Felkéri a fôpol-
gármestert a közszolgáltatási szerzôdés aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Roma holokauszt emlékmû
felállítása a IX. kerületben.

Elôadó: dr. Schiffer János

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2774/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Várostervezési és Városképvé-
delmi Bizottság módosító indítványát, mely szerint:
cigány holokauszt áldozatainak emlékére” szöveg
legyen az emlékmûvön.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2675/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, hogy az 1944-ben elhurcolt roma áldo-
zatok tiszteletére a IX. kerület Nehru parkban felál-
lításra kerüljön a Szabó Tamás szobrászmûvész 
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által készített emlékmû a következô cigány, magyar,
angol nyelvû felirat feltüntetésével: „A ROMA
HOLOKAUSZT EMLÉKÉRE”. 
Határidô: 2005. december 16.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Megállapodás a Budapest X.
ker., Népligeti Nagyvendéglô ügyében.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2676/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest X. kerület, 38442/10 helyrajzi számon
felvett Népligeti Nagyvendéglô ügyében a Fôvárosi
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet a 17. § (1) bekezdés
alapján úgy dönt, hogy elfogadja a Rézkakas Kft.
peren kívüli egyezségi ajánlatát, jóváhagyja és
megköti az elôterjesztés 8. számú mellékletét ké-
pezô megállapodást a Rézkakas Kft.-vel.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a megállapodás,
valamint a megállapodás 6. számú mellékletének
aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2677/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a Várostervezési és Városképvédelmi Bi-
zottságot, hogy az építési engedélyezési tervek el-
készülte után azokat vizsgálja meg, és intézkedjék
a tervek Fôvárosi Önkormányzat nevében történô
záradékolásáról, valamint a végleges tulajdonosi
hozzájárulás kiadásáról. 
Határidô: az építési engedélyezési tervek benyúj-
tását követô 30 nap
Felelôs: Várostervezési és Városképvédelmi Bi-
zottság elnöke 

A napirend 51. pontja: Mahart PassNave Kft. ki-
kötôinek 5 éves hosszabbítási kérelme.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2678/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Sasvári Szilárd módosító indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2679/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
az 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 4. § (2) be-
kezdés d) pontja, valamint a 60/1995. (X. 20.) Fôv.

Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján úgy dönt,
hogy a Mahart PassNave Személyhajózási Kft. kérel-
mére a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô bu-
dai és pesti oldalon lévô dunai rakpartokon meglévô, 
– I. kerületben a I/52, I/54; 
– II. kerületben a II/11, II/12, II/14; 
– V. kerületben a V/3, V/5, V/7, V/8, V/10, V/12,

V/23, V/24, V/26, V/27, V/28, V/30, V/32,
V/33, V/36, V/37, V/60; 

– IX. kerületben a IX/47, IX/50, IX/51; 
– XIII. kerületben a XIII/17, XIII/19, XIII/22,

XIII/23, XIII/25, XIII/30, XIII/32, XIII/152. 
számú rasztereiben található kikötôi parthasználatá-
nak 5 évre, azaz 2006. január 1-jétôl – 2010. decem-
ber 31-ig szóló meghosszabbításához hozzájárul 
azzal a feltétellel, hogy a megállapodás részeként az
5 évre vonatkozó, Dunapartot érintô fejlesztéseinek
programját a Mahart PassNave Kft. 2006. március
31-ig bemutatja és a Fôvárosi Önkormányzat és a
Kft. között megállapodás jön létre. 
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2680/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy szavazni kíván a „Javaslat a Fôvá-
rosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII.
30.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására„ címû elôter-
jesztéssel kapcsolatos elôterjesztôi módosító indít-
ványról.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2681/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 2/A. és 3.
mellékletét képezô szerzôdéseket és felkéri a fôpol-
gármestert, hogy azokat írja alá, és gondoskodjon a
szerzôdések végrehajtásának technikai feltételeirôl.
Határidô: a rendelet hatálybalépését követôen,
azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: MICO Kft. behajthatatlan
követelésének elengedése.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2682/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest III. ker., Vöröskereszt u. 11. sz. alatti
142 m2 alapterületû helyiség ügyében a Fôvárosi
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
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tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. 
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14/B. § (1) bekezdés c)
pontja alapján úgy dönt, hogy a MICO Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.-vel szemben fennálló 1 022 520 Ft
összegû behajthatatlan követelést elengedi.
Határidô: 2005. évi mérleg készítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Budapest 2005. évi teljes út-
felújítási munkák I. és II. csoport engedélyokiratok mó-
dosítása.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2683/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Budapest, 2005. évi
teljes útfelújítási munka I. csoport”  engedélyokira-
tának I. számú módosítását és  felhatalmazza a fô-
polgármestert az okmány melléklet szerinti tarta-
lommal történô kiadására. 
Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2684/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest, 2005. évi teljes útfelújí-
tási munka II. csoport” engedélyokiratának I. sz.
módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert az
okmány melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására. 
Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: A „Központi Szennyvíztisztí-
tó Telep és kapcsolódó létesítményei” beruházás során
megvalósuló komposztáló telep üzemeltetésbe, illetve va-
gyonkezelésbe adása.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2685/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy „Központi Szennyvíztisztító
Telep és kapcsolódó létesítményei” beruházás so-
rán megvalósítandó komposztáló telep üzemel-
tetôje vagyonkezelési szerzôdés keretében az
FTSZV Fôvárosi Településtisztasági és Környezet-
védelmi Kft. legyen, és felkéri a fôpolgármestert,
hogy a vagyonkezelési szerzôdés tervezetét ter-
jessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. január 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Budapest V. kerület, Vigyázó
Ferenc u. 3. sz. alatti ingatlan elôvásárlási jog gyakorlása.

Elôadó: Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2686/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (1)
bek. b) pontjában biztosított jogával élve a úgy
dönt, hogy a Vigyázó Ingatlanfejlesztô Kft. tulaj-
donában álló 24564 hrsz. alatt felvett, természetben
a Bp. V. ker., Vigyázó F. u. 3. szám alatt található
ingatlannak a VFStreet Ingatlanértékesítô Kft. ré-
szére 6 820 314 EUR+áfa, azaz 1 705 078 500
Ft+áfa (EUR-HUF 250 Ft) vételárért történô elide-
genítése során elôvásárlási jogával élni nem kíván. 
Felhatalmazza a fôpolgármestert a lemondó nyilat-
kozat aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: A Fôvárosi Szolgáltatáster-
vezési Koncepció felülvizsgálata a szociális ellátás terü-
letén.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2687/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja az elôterjesztés mellékle-
tét képezô, a „Fôvárosi Szolgáltatástervezési Kon-
cepció felülvizsgálata 2005.” címû beszámolót,
egyben tudomásul veszi, hogy a továbbiakban ez
az ágazati fejlesztések, ellátási kapacitások, új ellá-
tási formák bevezetésének alapját képezik.
Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

2688/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
A felülvizsgálati dokumentáció elfogadásával pár-
huzamosan elfogadja a Fôvárosi Szociálpolitikai
Kerekasztal Elnöksége 2005. évi tevékenységérôl
szóló beszámolót.
Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 57. pontja: Fôvárosi Vízmûvek Rt. alapí-
tó okiratának 23. számú módosítása.

Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Vajda Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2689/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § (1)
bekezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt,
hogy a Fôvárosi Vízmûvek Rt. 2005. december 
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9-ei közgyûlésén Budapest Fôváros Önkormányza-
ta, mint részvényes képviseletében eljáró személy
– a fôpolgármester, vagy az általa meghatalmazott
személy – kötött mandátummal eljárva „igen” sza-
vazatával támogassa, a társaság 1. számú melléklet
szerinti 23. számú alapító okiratának módosítását.
Határidô: 2005. december 9. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 58. pontja: Javaslat támogatási szerzôdés
megkötésére a ROP buszsáv pályázatokhoz kapcsolódóan.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2690/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Tömegközlekedési autóbuszsáv léte-
sítése Budapesten a Kerepesi út–Veres Péter úton”
és a „Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése
Budapesten az M1–M7 autópálya bevezetô szaka-
szán” címû pályázatok támogatási szerzôdésének
13. számú mellékletében részletezett alábbi nyilat-
kozatait:
– 1. számú kedvezményezetti nyilatkozat illetékes

önkormányzati adóhatóság, illetékhivatal hatás-
körébe tartozó, lejárt köztartozásról, illetve az
Európai Unió tradicionális saját forrásai címen
fennálló tartozásról;

– 2. számú kedvezményezetti nyilatkozat a pro-
jekt részben vagy egészben történô meghiúsulá-
sának, illetve a támogatás szabálytalan felhasz-
nálásának egyes következményeirôl önkor-
mányzatok és költségvetési szerveik esetében,

– 4. számú kedvezményezetti nyilatkozat a
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 88. § (2) be-
kezdése szerinti támogatási rendszerbôl történô
kizárás hatályáról,

– 5. számú kedvezményezetti nyilatkozat harma-
dik személy irányában fennálló olyan kötele-
zettségrôl, amely a támogatással létrejött projekt
céljának megvalósulását meghiúsíthatja, illetve
amely a biztosíték adását korlátozza,

– 6. számú kedvezményezetti nyilatkozat elôleg
igénybevételérôl;

– 7. számú kedvezményezetti nyilatkozat projekt
által érintett vagyontárgy önkormányzati törzs-
vagyonban tartásáról az utánkövetési idô végéig;

– 8. számú kedvezményezetti nyilatkozat projekt
keretében igénybe vett támogatás teljes egészé-
ben önként vállalt helyi közügy megoldására
vagy kötelezô feladatok ellátására történô fel-
használásáról.

Felkéri a fôpolgármestert a dokumentumok aláírá-
sára.
Határidô: a novemberi Közgyûlést követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2691/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat 124/2005. 
(I. 27.) Fôv. Kgy. határozatát akként, hogy a XIV.,
Thököly út, XIX., Határ út szövegrész hatályát
veszti.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Budapest Fôváros Környe-
zetvédelmi Programjának felülvizsgálata.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2692/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja Budapest Fôváros Környezetvédelmi
Programjának felülvizsgálatát az elôterjesztôi
kiegészítéssel és az elôterjesztô által befogadott
módosítással.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: Javaslat megállapodás megkö-
tésére a Budapest Fôváros XIX. kerületi Önkormányzattal.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2693/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja és megköti az elôterjesztés 4. számú mel-
lékletét képezô megállapodást. 
Felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására. 
Határidô: 30 nap 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 61. pontja: Javaslat a Rekecsinben (Ro-
mánia) épülô csángó magyar iskola támogatására.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2694/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy kinyilvánítja szándékát arra vonat-
kozóan, hogy 10 millió forinttal támogatja a buda-
pesti székhelyû Dévai Szent Ferenc Alapítványt 
az alsórekecsini (Románia) csángó magyar iskola 
– annak méltó formában történô felépülte utáni –
elsô berendezése, valamint felszerelése céljából.
Az elvi döntésérôl a Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány egy hónapon belül értesítést kap.
Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2695/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a mellékletben felsorolt dokumentu-
mok beérkezését követôen a fôpolgármester elôter-
jesztésében, a szükséges mellékletekkel és a támo-
gatási szerzôdéssel együtt tárgyalja az elôterjesztést.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Budapest III., Gázgyár u.
1–3., 19333/51 hrsz.-ú ingatlanrész hasznosítása.

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2696/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, vizsgálja meg annak le-
hetôségét, hogy a befolyt összeget a gázgyári terü-
let rehabilitációjára fordítsa.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2697/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest III. kerület, Gázgyár u. 1–3. szám alatti,
19333/51 hrsz-ú ingatlan 9700/151741-ed tulajdoni
hányadának értékesítése kapcsán úgy dönt, hogy:
– az ingatlanra kiírt pályázatot érvényesnek és

eredményesnek nyilvánítja. A pályázat nyertese
a Graphisoft R & D Számítástechnikai Fejlesztô
Rt., az általa megajánlott 310 000 000 Ft +
77 500 000 Ft áfa, mindösszesen 387 500 000 Ft
vételárral.

Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 4. sz. mel-
lékletét képezô adásvételi szerzôdést. 
Felhatalmazza a fôpolgármestert az adásvételi
szerzôdés aláírására. 
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 63. pontja: Budapest V. ker., Március
15. tér 3. sz. alatti 24321 hrsz.-ú ingatlan (volt FCSM
székház) értékesítése.

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2698/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
– a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 23. § (1)
bekezdés a) pontja alapján – a Budapest V. ker.,

Március 15. tér 3. sz. (hrsz: 24321) alatti ingatlan-
nal kapcsolatban úgy dönt, hogy az ingatlant nyil-
vános pályázat útján nettó 807 750 000 Ft induló
áron értékesíti. Az ingatlan értékesítésére ismételten
nyilvános pályázatot ír ki, elfogadva az elôterjesztés
5. számú mellékletét képezô pályázati kiírást. 
Felkéri a Tulajdonosi Bizottságot a pályázat lebo-
nyolítására, valamint arra, hogy a pályázat eredmé-
nyének megállapítására vonatkozó javaslatot ter-
jessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 150 nap
Felelôs: Tulajdonosi Bizottság elnöke 

A napirend 64. pontja: Felterjesztési jog gyakorlása.
Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2699/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy élve a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában foglalt
felterjesztési jogával, az elôterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal felkéri a miniszter-
elnök urat a közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény módosításáról szóló T/18199.
számú törvényjavaslat megfelelô kiegészítésére.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 65. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közterü-
let-felügyelet 2006. évi kiemelt céljainak meghatározá-
sára.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2700/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Szôke László módoító indítványa 
1. pontját,  mely szerint:
„A közterület-felügyelôk közterületi jelenlétének
fokozásával a szolgálatellátási formák (járôr, posz-
tos, akció csoport) kombinált, tervszerû, célirányos,
a veszélyeztetett területeken való alkalmazásával
folytatni kell a városképi és idegenforgalmi szem-
pontból kiemelt jelentôségû közterületek – különö-
sen a metróállomásokhoz kapcsolódó gyalogos
aluljárók és a felszíni környzetük – ellenôrzését,
kiemelt hangsúlyt fektetve a szabálysértések haté-
konyabb megelôzésére, a megvalósított vagy fo-
lyamatban lévô szabálysértések megszüntetésére és
a szabálysértést elkövetôkkel szembeni következe-
tes fellépésre, melynek során fokozni kell a más
szabálysértési hatóságokkal történô együttmûkö-
dést, különösen a közterület-felügyelôk hatásköré-
be nem tartozó szabálysértések észlelése esetén.”
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2701/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Szôke László módoító indítványa 
2. pontját, mely szerint:
„A közterület-felügyelôk jogszabályokban elôírt
szakmai elméleti és gyakorlati felkészítésének és
továbbképzésének biztosításával, valamint kom-
munikációs tréningek szervezésével fokozott fi-
gyelmet kell fordítani minden önkormányzati ren-
deletben vagy magasabb szintû jogszabályban
szabályozott szabálysértések (például gyermekkel
koldulás, zaklató koldulás), különösen a lakosságot
irritáló közterületi és köztisztasági szabálysértések,
a közterületen való engedély nélküli árusítások, va-
lamint az ebtartási szabálysértések elleni határozott
fellépésre.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2702/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2006. évre a Fôvárosi Közterület-
felügyelet köztisztviselônek teljesítményértékelé-
séhez a következô kiemelt célokat határozza meg:
– A közterület-felügyelôk közterületi jelenlétének

fokozásával, a szolgálatellátási formák (járôr,
posztos, akció csoport) kombinált, tervszerû, 
célirányos, a veszélyeztetett területeken való al-
kalmazásával folytatni kell a városképi és ide-
genforgalmi szempontból kiemelt jelentôségû
közterületek – különösen a metróállomásokhoz
kapcsolódó gyalogos aluljárók és a felszíni kör-
nyezetük – ellenôrzését, kiemelt hangsúlyt fektet-
ve a szabálysértések hatékonyabb megelôzésére.

– A közterület-felügyelôk jogszabályokban elôírt
szakmai elméleti és gyakorlati felkészítésének
és továbbképzésének biztosításával, valamint
kommunikációs tréningek szervezésével foko-
zott figyelmet kell fordítani a lakosságot irritáló
közterületi és köztisztasági szabálysértések, a
közterületen való engedély nélküli árusítások,
valamint az ebtartási szabálysértések elleni hatá-
rozott fellépésre.

– Fôvárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Te-
lep alaprendeltetés szerinti feladatai ellátásával,
a lakossági szolgáltatás színvonalának emelésé-
vel elô kell segíteni a telepre leadott és a befo-
gott állatok gazdához való jutását. Ennek érde-
kében ki kell alakítani a kerületi önkormányza-
tokkal és az állatvédô szervezetekkel való
együttmûködés új formáit. 

– Hatékony személyzeti és humánpolitikai mun-
kával biztosítani kell az intézmény szervezeti 
és technikai korszerûsítéséhez kapcsolódó tes-
tületi döntések végrehajtását, a mûködésre és 

a fejlesztésre biztosított források optimális fel-
használását. Meg kell kezdeni a közterületen
szolgálatot teljesítôk idegen nyelvû képzése
beindításának feltételeit.

– Az intézmény szolgáltató jellegû mûködtetésé-
nek erôsítésével, a közterület-felügyelôk tevé-
kenységével kapcsolatos bejelentések (pana-
szok) és ügyiratok szakszerû, határidôre történô
feldolgozásával, az elektronikus ügyiratkezelés
kialakításával és hatékonyabb kommunikációs
tevékenységgel javítani kell az intézmény lakos-
sági megítélését.

– A közterületi rend fenntartásában résztvevô
rendvédelmi, önkormányzati, társadalmi és civil
szervezetekkel való új típusú munkakapcsolatot
kell kialakítani és fenntartani. Az intézmény
vállaljon meghatározó szerepet a 2006-ban lét-
rehozásra kerülô közterület-felügyelôk szakmai
konzultációs fórumának létrehozásában és mun-
kájában.

– Az intézmény 2006. évi munkatervében megha-
tározott feladatok határidôre történô végrehajtása.

Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 66. pontja: Javaslat a Szent László Kór-
ház 20. épület rekonstrukció beruházási engedélyokira-
tának módosítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2703/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy jóváhagyja a Szent László Kórház
20. épület rekonstrukció engedélyokiratának 1.
számú módosítását az elôterjesztés 2. számú mel-
léklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a fô-
polgármestert annak aláírására.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés jóváhagyását kö-
vetô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 67. pontja: Javaslat a 2005. II. félévi
közbiztonsági és bûnmegelôzési pályázati támogatások
jóváhagyására.

Elôadó: Danielisz Béla

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2704/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy jóváhagyja a „8418 Bûnmegelôzés
pályázati keret” címen szereplô 20 000 E Ft össze-
gû elôirányzat terhére az alábbi alapítványok mû-
ködési célú támogatását:
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Határidô: 2005. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2705/2005. (XI. 27.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az alapítványok mûködési
célú támogatásáról szóló, a 3. számú mellékletként
csatolt minta szerinti közszolgáltatási szerzôdéseket

és felkéri a fôpolgármestert a szerzôdések aláírására.
Határidô: 2005. december 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2706/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Engedélyezi a 2707/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. ha-
tározatban felsorolt alapítványok részére a „8418
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Támogatási

Alapítvány Feladat összeg:

(E Ft)

Józsefváros Közbiztonságáért 
Közalapítvány

A Közalapítvány mûködésének támogatása. 1 750

Belváros-Lipótváros Közbiztonságáért 
Közalapítvány

Bûnmegelôzési tájékoztató füzetek készítése. 450

Belváros-Lipótváros Közbiztonságáért 
Közalapítvány

Közlekedési, bûnmegelôzési verseny szervezése. 50

Kerületôrség Zuglóért Közalapítvány Járôrszolgálat ellátása. 500

Nap Klub Alapítvány Hátrányos helyzetû gyermekek, serdülôk részére 
„mentôöv” címmel szabadidôs programok szervezése.

500

Európai Ifjúságért 2002 Alapítvány „Ferencvárosi Csellengôkért” címû program meg-
valósítása (járôrtevékenység, ifjúságsegítô tevékenység, 400
szabadidôs programok).

Biztonságos Csepelért Közalapítvány A közbiztonság javítása – Internet lehetôség 
kihasználása (az e-közbiztonság honlap mûködtetése).

500

XIII. kerületi Közbiztonsági 
Közalapítvány

Bûnmegelôzési tájékoztató füzetek készítése. 350

Rákospalota-Pestújhely Közrend- Bûnmegelôzési szabadidôs programok szervezése
és Vagyonvédelmi Alapítvány fiatalkorúak számára.

1 000

Soroksár Közrendjéért és Közbizton- Prevenciós oktatócsomag készítése
ságáért Alapítvány a kerület iskolái részére.

500

Budapest II. kerületi Közbiztonsági 
Alapítvány

„Közbiztonsági Nap” megrendezése. 500

Író Gergely Alapítvány „Korrupció és közbeszerzés” tanulmány készítése. 1 700

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Bûnmegelôzési programok, tanácsadás
Kulturális Alapítvány idôskorúak részére.

400

Szertelen-Kék Alapítvány „DROGTALANSÁG” címmel kabarémûsor 
összeállítása és CD készítése.

1 000

Lelki Egészségvédô Alapítvány A „biztonságos iskola” mozgalomban való részvétel
(a deviáns magatartásformák megelôzése).

500

Szex Edukációs Kiemelten Közhasznú Pedagógusok képzése a fiatalokat érintô szexuális
Alapítvány veszélyek, rizikómagatartás, gyermekbántalmazás 500

és gyermekvédelem témakörökben.

Alapítvány a Nagymezô Utcáért A közbiztonság javítása a Nagymezô utcában (térôrzés). 1 500

József Attila Alapítvány A József Attila Általános Iskolában 
„Élj tisztán bûnmegelôzési piknik” szervezése.

1 000

ÖSSZESEN: 13 100



Bûnmegelôzés pályázati keret” címen szereplô 
20 000  E Ft összegû elôirányzat terhére a mûködé-
si célú támogatási összeg utalását.
Határidô: a közszolgáltatási szerzôdésekben fog-
laltak szerint
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2707/2005.(XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
Engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek 
részére a „8418 Bûnmegelôzés pályázati keret” cí-
men szereplô 20 000 E Ft összegû elôirányzat 
terhére a mûködési célú támogatási összeg utalását:

Határidô: a közszolgáltatási szerzôdésekben fog-
laltak szerint
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 68. pontja: Javaslat alapítvány támogatá-
sára a 2005. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból.

Elôadó: dr. Endrédy István

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2708/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság,
valamint a Kulturális Bizottság határozata alapján
a 7216 címkód alatti Települési Értékvédelmi
Támogatás 2005. évi elôirányzatának terhére támo-
gatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítvány
részére a megjelölt összegben: 

Határidô: azonnal
Felelôs: Ikvai Szabó Imre

A napirend 69. pontja: Javaslat átutalás kezdemé-
nyezésére az Oktatási célú bizottsági keretbôl (2005. no-
vember).

Elôadó: dr. Pálinszki Antal

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2709/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az Oktatási Bizottság 263/2005.
(XI. 2.) határozata alapján a „8204 Oktatási célú
bizottsági keret” cím terhére támogatás átutalását
engedélyezi az alábbi szervezetek számára:
– Kárpátaljai Magyar Fôiskoláért Alapítvány

800 000 Ft
– Ars Vitae az Élet Mûvészete Fiatal Tehetségeket

Gondozó és Bemutató Egyesület
800 000 Ft

Mindösszesen:                             1 600 000 Ft

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 70. pontja: Javaslat átutalás kezdemé-
nyezésére az Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalék ter-
hére.

Elôadó: dr. Pálinszki Antal

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2710/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8205 Ifjúsági célú bizottsági ke-
ret” cím terhére támogatás átutalását engedélyezi
az alábbiak szerint:
a 248/2005. (X. 19.) OB határozat alapján
Magyarországi Gyermek és Ifjúsági Egészség- és
Érdekvédelmi Egyesület 200 E Ft.
Határidô: 2005. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 71. pontja: Javaslat társadalmi szervezet
támogatására a 8413 Sportcélú támogatás cím elôirány-
zata terhére.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor
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Támoga-

Társadalmi szervezet tási összeg

(E Ft)

Terézváros Biztonságáért Polgárôr 
Egyesület 250

Dél-Csepel Polgárôr Egyesület 500

Árpádföldi Polgárôr Egyesület 150

Terézvárosi és Belvárosi Polgárôr Egylet 450

Obsitos Detektívek Egyesülete 300

Budapest XX. Polgárôrség
Bûnmegelôzési Egyesület 250

Benkô István Református Iskola
(Budapest Északi Református 1000
Egyházmegye)

Ferencvárosi Polgárôr Egyesület 500

Nyugdíjasok Budapesti Egyesülete 500

Wesley János Óvoda és Általános Iskola
(Magyarországi Evangéliumi 1000
Testvérközösség)

Oltalom Karitatív Egyesület 1500

ÖSSZESEN: 6400

Támogatott Támogatás célja
Támogatás 

összege

1) 86. sorszámú A proszcéniumot díszítô
pályázat koszorú elhelyezése,
Budapest, XXI. nézôtéri ajtók cseréje,
kerület, oldalfal díszítésének 8 6000 000 Ft
Árpád utca 1. rekonstrukciója, zene-
Csepeli Munkás- kari árok fölötti híd
otthon Alapítvány és lépcsô felújítása.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2711/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím
2005. évi elôirányzata terhére a Budapesti Sportszö-
vetségek Szövetsége társadalmi szervezet részére,
mûködési kiadásokra 2500 E Ft támogatást biztosít.
A mellékelt támogatási szerzôdést jóváhagyja, meg-
köti és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 30 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 72. pontja: Javaslat átutalások kezde-
ményezésére a 8222 címkódról a Civil célú bizottsági 

keret céltartalék 2005. II. pályázat nyerteseinek támoga-
tására.

Elôadó: dr. Bakonyi Tibor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2712/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 2005. évi
költségvetésérôl szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy.
rendeletének 23. § (13) bekezdése értelmében, a
„8222 Civil célú bizottsági keret” cím terhére 
a Civil Szervezetek és Társadalmi Kapcsolatok 
Bizottsága 42/2005. (XI. 15.) határozata alapján az
alábbi szervezetek részére a támogatások átutalását
engedélyezi:

Szervezet neve Pályázat címe Összeg: Ft

A zene mindenkié Egyesület Az egyesület mûködtetése 200 000

Ártalom Gyermek- és Ifjúsági 
Egyesület

Környezetvédelmi és ifjúsági vezetôképzés 100 000

A Teljes Katolikus Liturgiáért 
Alapítvány

Egymással Egymásért 300 000

Ágacska Alapítvány az 
Örökbefogadásért és a Családokért

Közösségépítés az örökbefogadó családok körében 100 000

Algernon Alapítvány Terápiás célú erdei iskola 200 000

Amadé Zenei Alapítvány Amadé Zenei Alapítvány 2006-ban tervezett szórakoztató 
komolyzenei koncertjeihez kapcsolódó elôadói és mûködési 300 000
költségek biztosítása

Amatôr Zenészek Egyesülete Tehetségkutató fesztivál 150 000

AQUILA Egyesület AQUILA Egyesület mûködtetéséért, a társadalmi 
kohéziót elôsegítô tevékenységnek fenntarthatóságáért

150 000

Aquincum-Mocsáros Egyesület Az Aquincum-Mocsáros Egyesület fejlesztési-mûködési 
támogatása

150 000

Autisták Érdekvédelmi Egyesülete Autizmus napja IV. 100 000

Baross Gábor telepi Polgári Kör A már megkezdett „Fiatalok Klubjának” kialakításában 
sport és klubszoba végleges berendezése

100 000

Bokor Közösségfejlesztô, Kulturális Az egyesület karitatív programjának és mûködésének
Egyesület támogatása

50 000

Broadway Egyesület a Liszt Ferenc tér A Broadway Egyesület a Liszt Ferenc tér és környékének
és környékének fejlesztéséért fejlesztéséért 2006 évi programja

100 000

Budafok-Tétény Baráti Körök 
Egyesülete

Kerületi szintû Civil Szervezetek Napja megrendezése 150 000

Budai Polgárok Társasága A fôváros polgárai érdekében munkálkodó civil szervezetek
fejlesztésének, programjainak, mûködésének és együtt- 350 000
mûködésének támogatása

Budapesti Vándor Kórus Barátai Társadalmi kohézia erôsítése a zenei szellemi hagyaték
Egyesülete mentén – a Budapesti Vándor Kórus pályázata

100 000

Burattino Szociális és Kulturális Az Egyesület a tulajdonában lévô 091 helyrajzi számú
Egyesület Erdei Iskola helyszín mûködésének támogatása

400 000
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Szervezet neve Pályázat címe Összeg: Ft

412-es Cserkészekért Alapítvány Értékteremtô szabadidôs tevékenység 200 000

Civil Rádiózásért Alapítvány Város a Városban 400 000

Csillebérci Okosodó Egyesület A Csillebérci Okosodó Egyesület 16. nyári tábora 450 000

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete Egészségnapi mérésekkel és egészségesebb életmóddal
Albertfalvai Klubja tegyünk többet a cukorbetegekért 150 000

Démoszthenész Beszédhibások A Démoszthenész Egyesület önsegítô csoportjának
és Segítôik Országos Érdekvédelmi (Érintettek Klubja) támogatása 150 000
Egyesülete

Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos 
Egyesülete

A diákújságírók szerepe a fiatalok közösségépítésében 150 000

Egészség-vár Alapítvány Online fogyasztóvédelmi oldal létrehozása 100 000

Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek
Egyesülete 2005. évi programjainak és mûködésének támogatása

250 000

Egyrôl a Kettôre Egyszülôs 
Családokért Alapítvány

Az Egyszülôs Alapítvány fenntartásának a támogatása 100 000

Együtt Pestszentimréért Egyesület Karácsonyi készülôdés 150 000

Éhezô Gyermekekért Alapítvány A fôvárosi szegény gyermekek szociális és mentálhigénes 
támogatása

250 000

Ember és polgár leszek Pedagógiai A Fôvárosi Közgyûlés Civil Szervezetek és Társadalmi
Civil Egyesület Kapcsolatok Bizottságának 2005. évi II. pályázata

200 000

Energia Klub Környezetvédelmi Az Energia Klub Energiahatékonysági divíziójának
Egyesület lakossági tanácsadás és szolgáltatás az energiahatékony- 100 000

ságért Budapesten elnevezésû program támogatására

Erzsébeti-Soroksári Mozgássérültek 
Egyesülete

Gyógyfürdô 150 000

Fehér Kereszt Gyermekvédô Adj király katonát! – gyermekfoglalkozó hely kialakítása
Alapítvány és a felnôttképzés fejlesztése

200 000

Ferencvárosi Kutyatartók Kulturált kutyatartás, köztisztaság és környezetvédelem
Érdekvédelmi Civil Szervezete a Ferencvárosban, Budapest IX. kerületében, lakosság- 100 000

tájékoztató kampány

Fiatal Lokálpatrióták Társasága A Fiatal Lokálpatrióták Társaságának mûködése 100 000

Flóra Alapítvány A Flóra Alapítvány mûködtetése 100 000

Fórumház Egyesület A Fórumház a civilekért 2006 400 000

Garaboncziás Egyesület A Garaboncziások 2005 évi tevékenysége 300 000

Gáspár Hallgatói Egyesület Ami a közösséget összeköti 100 000

Geopolitikai Tanács Közhasznú A fôváros idôsebb vagy már eltávozott tudósai szellemi
Alapítvány hagyatékának összegyûjtése, ápolása, az értékek közvetítése 100 000

a fiatalabb korosztályok felé

Gézengúz Alapítvány a Születési 
Károsultakért

„Játsszunk most együtt!” 100 000

G-PLÚTÓ Egyesület Gyerekek és fiatalok szellemi és fizikai egészségéért 
Rákosmentén

280 000

Grund Alapítvány a Gyermekekért Otthon Európában 100 000

Gyermek és Ifjúsági Képzômûvész 
Mûhely Alapítvány

Tied a GYIK vár!– családi projekt-hét a GYIK mûhelyben 150 000

Gyermekvilág-Ágyszínház Alapítvány Az ágyszínházi program mûködése – az oktató bázis 
képzési és fenntartási költségei

350 000
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Szervezet neve Pályázat címe Összeg: Ft

Harmat 88 Alapítvány Kapcsolattartás a szülôkkel 100 000

Hegyisport Club Egyesület Mászófal bôvítése, továbbépítése 400 000

Hendikep Alapítvány Játszótéri eszközök az alapítvány nyaralójában 100 000

Hermann Ottó Alapítvány Budapest Fôváros környezeti állapotának bemutatása 
a közlekedés környezeti hatásai vonatkozásában. 100 000
Oktatási segédanyag készítése.

Híd Európában Közhasznú Egyesület Civil kapcsolatok 150 000

Hulladék Munkaszövetség „Házi komposztálás szemléletének és módszereinek 
terjesztése”

200 000

Ifjúsági Caritas Egyesület Az Ifjúsági Caritas Egyesület ôszi–tavaszi tevékenysége 300 000

Ifjú Tudósok Társasága Közhasznú Társadalmi összefogás a fôvárosi ifjúság reproduktív
Alapítvány egészségért

200.000

Ipari Parkok Egyesülete Lisszaboni Stratégia Magyar Platform – Budapest 100.000

Jézus Társasága Alapítvány Közösségépítés és párbeszéd 300.000

Józsefvárosi Szabadidôs Egyesület Foglalkozások szociálisan hátrányos helyzetû gyermek 
és fiatalok számára a Magdolna projekt területén

150 000

Kamasztér Alapítvány Gyermek és ifjúságvédelmi felügyelô utcai kutatómunkára 
való alkalmazás

100 000

Kaszap István Alapítvány Infrastruktúra fejlesztése és mûködô éves szociális 
program támogatása

300 000

Káva Kulturális Mûhely Egyesület Színházi neveléssel a közösségért 200 000

Keil Ernô Fúvószenei Egyesület Fôvárosi Önkormányzat Civil Szervezetek és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága által 2005. II. félévben kiírt pályázat

100 000

Kék Forrás Környezet- Városökológiai Környezetvédelmi szakkör
és Természetvédelmi Egyesület a Fenntarthatóság Pedagógiája szellemében

100 000

Kispest Biztonságáért Közösségi
Jóléti Egyesület

Egyenlô Esélyek 350 000

Kispesti Hagyományôrzô Egyesület Életrevaló délutánok Kispesten 100 000

Kispesti Nyugdíjasok 
és Mozgássérültek Klubja

Nem vagy egyedül 50 000

Kiút Szociális és Mentálhigiénés 
Egyesület

Kultúra és tömegsport, mint a szociális munka eszköze 150 000

Kórházi Önkéntes Segítô Szolgálat
Alapítvány

Önkéntes programok terjesztése 100 000

Kôbányai Közéleti Egyesület Kôbányáért dolgozunk 300 000

Kölcsey Ferenc Protestáns Civil szervezet kisebbségkutatásában, tehetséggondozásában
Szakkollégium és Szellemi megnyilvánuló tevékenységének támogatása 100 000
Mûhelyért Egyesület

Közéleti Roma Nôk Egyesülete Az Egyesület új szolgáltatásaként telefonos segélyvonal, 
továbbá személyes tanácsadás és jogi képviselet biztosítása 100 000
krízishelyzetbe került, bántalmazott nôknek és gyermekeknek.

Kultúrvákuum Egyesület Budapest rejtett kincsei–Pest Belvárosa 100 000

Lakatos Lakótelep Környezetért Közösségi, közösségépítô, a társadalmi kohéziót erôsítô
Egyesület tevékenység

50 000

LAKNER Stúdió Gyermekszínész A LAKNER Stúdió Gyermekszínész Tanoda Alapítvány
Tanoda Alapítvány 2005/2006. évad mûködési pályázata

100 000
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Szervezet neve Pályázat címe Összeg: Ft

LIA Sport Egyesület A Hegyvidék idôs lakosságának sportolási lehetôségének, 
közösségépítésének támogatása

50 000

Magyar Cserkészleány Szövetség Lepd meg magad egy csapat gyerekkel! 100 000

Magyar Ellenállók és Antifasiszták 
Szövetsége

Mûködési költségek fedezése 400 000

Magyar Emlékekért a Világban Budapest emlékei külhonban, külhoni emlékek
Egyesület (MEVE) Budapesten c. project

100 000

Magyar Jamboree Alapítvány Támpont – ifjúsági vezetôk közösségi terének kialakítása 100 000

Magyar Könnyûzenei és Kulturális 
Alapítvány

Budapesti Zenei Közösségi Portál kiépítése 100 000

Magyar Környezetvédelmi Egyesület Budapest Fôváros Környezetvédelmi Programjához 
kapcsolódó legfontosabb feladatok népszerûsítése, 200 000
társadalmi mozgósítása azok végrehajtására. Oktatási 
segédanyag készítése

Magyar Közlekedési Klub Társadalmi együttmûködés a fôvárosi vasútvonalak 
jobb kihasználásáért

100 000

Magyar Nôk Szövetsége XXII. 
kerületi Szervezete

Kulturális programok szervezése idôskorúaknak 100 000

Magyar Színházi Videóarcívum Színházi elôadások digitális rögzítése, adatok 
Alapítvány számítógépes feldolgozása, mûködés, nyersanyagok

200 000

Magyar Tüdôátültetettek Országos Ismeretterjesztés a tüdôátültetésrôl és a tüdôátültetettek
Sport és Érdekvédelmi Egyesülete esélyegyenlôségének biztosítása

100 000

Magyar Úttörôk Szövetsége A jövô nemzedékért 400 000

Magyar Vöröskereszt Dél-pesti 
Szervezete

Kispesti Önkéntes képzés és Egészségmegôrzés 150 000

Magyar Zeneszerzôk Egyesülete Farkas Ferenc születésének 100. évfordulója alkalmából 
ünnepi koncert rendezése

428 900

Magyarországi Julianus Alapítvány Az Alapítvány 2006-os mûködésére 300 000

Magyarországi Prostituáltak
Érdekvédelmi Egyesülete

Jogsegélyszolgálat mûködtetése 100 000

Matrix Police Körözött Gépjármû 
Felderítô Polgárôr Kiemelkedôen Országos tavaszi gépjármû-felderítô akció Budapesten 350 000
Közhasznú Szervezet

Miasszonyunkról Nevezett Szegény Nyugdíjasok segítése, zarándokutak szervezése,
Iskolanôvérek az oktatás technikai színvonalának a kollégiumok 100 000
Diákjainak Országos Szövetsége felszereltségének növelése

Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 
Ludotéka Csoport

Boldog jövônk egymás kezében 200 000

Nagycsaládosok Újpalotai Az Egyesület 11 éves jubileumi évfordulójának
Egyesülete megünneplése

150 000

Német Hagyományokat Ápolók A XX. kerületi németség sokszínûségének bemutatása
Szövetsége Egyesület pesterzsébet a hagyományápoló szokások, az anyanyelvi nyelvjárások 250 000

felelevenítésével, bemutatásával

Nôk a munka világában Egyesület Nôk a munka világában Egyesület 2006-os évi I. féléves 
mûködési költség

100 000

NÜB Nácizmus Üldözötteinek Vagyonkiállítás- közremûködés a Holokauszt Emlékkiállítás
Országos Egyesülete létrehozásában

250 000
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Szervezet neve Pályázat címe Összeg: Ft

Nyelvi Karrier és Ösztöndíj A 2006. évi ifjúsági programok színvonalas és hatékony
Oktatási Alapítvány megismétlése

250 000

Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület Az alapszabályban megfogalmazott feladatok ill. 
a 2006-os programjaink megvalósításához

100 000

Nyugdíjasok Belvárosi Egyesülete Mûködési támogatás 100 000

Olajos Tekeklub Ronkai Henrik Emlékverseny 50 000

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Budapesti
Budapesti Szervezete Szervezetének mûködése

400 000

Otthon Segítünk Alapítvány Kisgyermekes családokat segítô önkéntes szolgálat 
fenntartása és fejlesztése

100 000

Ôrtüzek a Magyarságért Alapítvány Kulturális hagyományápolás iskolákkal, óvodákkal 200 000

Palánt Sorsfordító Alapítvány Boldogságkeresôk c. életvezetési és közösségépítô 
klubprogram fôvárosi fiatalok részére

120 000

Para-fitt SE Segítsünk azokon, akik magukon nem tudnak 100 000

Pasaréti Ferences Alapítvány Szabadidôs programok a Kájoni János Közösségi Házban 350 000

Pax Vobis Alapítvány Lovasterápia, a drogrehabilitáció és a társadalmi integráció 
szolgálatában

450 000

Pestszentimrei Nagycsaládos Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület 2005-2006.
Egyesület évi kézmûves programjaihoz szükséges eszközök 100 000

beszerzése

Pestszentimrei Református Egyház
Soli Deo Gloria Alapítvány 1.

2005 Advent-Karácsony Pestszentimrén 100 000

Rákoskerti Tekézôk Baráti Köre
Egyesület

Egyesület mûködési költségeihez szükséges támogatás 150 000

Rákosmenti Kisállattenyésztôk Az élôvilág szeretetre nevelése az emberiség kultúrájához
Egyesülete tartozó kisállatok tenyésztési tudnivalóinak népszerûsítése 300 000

a Budapest Fôváros lakhatóbbá tételéért

Rákosmenti Nagycsaládosok „Szerencsés, aki fel tudja ismerni a dolgok okait” mintaadó
Madárfészek Egyesülete (MAFÉSZ) családi klub kis- és nagycsaládoknak

400 000

RECEFICE Gyermek és Ifjúság 
Szabadidô Tevékenységéért  Recefice rajzpályázat III. 250 000
Közhasznú Alapítvány

Református Egyházzenészek
Munkaközössége (ReZeM)

Évfordulók éve a magyar református egyházzenében 400 000

Reménység Ifjúságvédô 
Kiemelkedôen Közhasznú Alapítvány

A rehabilitációs foglalkoztató mûködési költségei 100 000

Roma Szociális Érdekvédelmi Esélyegyenlôség, integráció, drogprevenció,
Egyesület egészségvédelem, családterápia

300 000

RomAssist Közhasznú Egyesület Konferencia szervezése „A cigányság helyzete Európai
Unióban” 
Nemzetközi tapasztalatok és ismeretek átadása 200 000
és terjesztésének segítése Magyarországon

Rügyecskék Ember- és Környezetvédelmi akciók, rendezvények megszervezéséhez
Környezetvédelmi Alapítvány mûködési támogatás 2006. I. félévre

150 000

21. Színház a Neveléséért Egyesület Az egyesület 2005-ös új programjának és szervezési 
költségeinek támogatása

150 000

Sclerosis Multiplex Budapesti Nem SM kétségbe, sclerosis multiplex betegek
Egyesület és hozzátartozóik fórumai

150 000
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Határidô: döntés meghozatalát követô 30 napon
belül 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 73. pontja: Javaslat a „9213 Együtt egy-
másért bizottsági keret céltartalék felosztására.

Elôadó: dr. Szolnoki Andrea

Szervezet neve Pályázat címe Összeg: Ft

Segítô Pont Egyesület A Segítô Pont Egyesület mûködésének támogatása 100 000

Stencil Kulturális Alapítvány Stencil Kulturális Alapítvány, mûködési támogatás 300 000

Súlyosan Mozgássérültek „Bethesda” A BETHESDA Alapítvány mûködésének támogatása 
Segélyezô Alapítvány egy éven belül 200 000

Szakszervezetek Országos Diák- Fôvárosi Közgyûlés Civil Szervezetek és Társadalmi Kap-
Mûvelôdési Szövetsége Egyesület csolatok Bizottsága által 2005. II. félévben kiírt pályázata 400 000

Szinyei Merse Pál Társaság „Alternatívak” címû képzômûvészeti kiállítás 300 000

Szülészeti-Nôgyógyászati Prevenciós 
Tudományos Társaság A-HA! Program – az egészséges ifjúságért 200.000

Történelemtanárok Egylete Civil hírek közreadása a www.tte.hu oldalon 150.000

Tudatos Vásárlók Közhasznú 
Egyesülete

Fogyasztó érdekvédô szervezet mûködési pályázata 200 000

Turista és Természetjáró 
Információs Egyesület TUTI Klubhálózat tevékenységei 100 000

Új Évezred Alapítvány Mûködési támogatás 150 000

Újrakezdést Segítô és Felzárkóztató Szervezett vállalkozási tanácsadás hátrányos helyzetûek
Alapítvány számára 100 000

Vakok és Gyengénlátók Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete Együttmûködéssel az Esélyegyenlôségért 300 000

Vallási Információs és Oktatási Budapest öröksége: Vallások a nagyvárosi forgatagban
Központ Alapítvány Vallási ismeretterjesztô hét középiskolásoknak a fôváros 250 000

tárgyi és szellemi értékeinek megismerése és védelme 
érdekében

Városligetei Nyitott Mûterem Pályázat a Városligeti nyitott Mûterem Képzômûvészeti
Képzômûvészeti Alapítvány Alapítvány folyamatos mûködéséért 100 000

Vasas Mûvészegyüttes Alapítvány Csemiczky Miklós -Varró Dániel: A brémai muzsikusok 
címû meseopera bemutatása 100 000

Victoria Kamarakórus A Victoria Kamarakórus közösségépítô zenei kulturális 
tevékenységének támogatása, különös tekintettel 150 000
a családokat bevonó hangversenyekre

XVI. Kerületi Nagycsaládosok Közösségépítô programok a kisgyermekes családok
Egyesülete számára 250 000

XVII. Kerületi Lokálpatrióták 
Egyesülete Civil Alap 2005/II. 450 000

XXI. Század Alapítvány Együtt egymásért 150 000

Zabhegyezô Gyermekanimátorok 
Egyesülete-Káposztásmegyeri A Játszóház költségvetésének kiegészítése 150 000
Zabhegyezô Játszóház

Zöld Föld Gyermeksegítô és
Környezetvédô Alapítvány „Az irodalomban is él a természet” 200 000

Zöld Pont Alapítvány Humánökológiai Mesterkurzus 200 000

Zsidó Fiatalok Magyarországi 
Egyesülete Színház Klub 200 000

Zuglói Baráti és Polgári Kör Közösség-közélet 150 000

Zuglói Polgári Szövetség Fogyasztóvédelem fórumai 200 000

Zuglói Polgárok Egyesülete Szociálisan rászorult idôsek támogatása 300 000

ÖSSZESEN: 27 428 900



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

A napirend 75. pontja: Javaslat átutalások kezde-
ményezésér a „8203 Rekreációs és sport célú bizottsági
keret” cím 2005. évi elôirányzata terhére.

Elôadó: Hardi Róbert

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2715/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat 2005. évi költségve-
tésérôl szóló 12/2005. (III. 11.) Fôv. Kgy. rendele-
tének 23. § (13) bekezdése értelmében – úgy dönt,
hogy a „8203 Rekreációs és sport célú bizottsági
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Szervezet Pályázat címe
Támogatási 

összeg 

Értelmi Fogyatékosok és Segítôik 
Országos Érdekvédelmi Szövetsége

Támogatott önállóság 2 418

Budapest Fôváros XVII. ker. Támogató Szolgálaton belül mûködtetett
Önkormányzat Egyesített Szolgáltató szállító szolgálat 2 200

Központ Támogató Szolgálat

Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat 
Szociális Szolgáltató Intézmény

Úton az esélyegyenlôség felé 3 385

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Támogató Szolgáltatások a fôvárosi fogyatékos 
emberek számára

3 385

Civitan Club Budapest-Help Egyesület Védôsáv program 3 385

Küldetés Egyesület Erzsébetvárosi Az Együtt Egymásért bizottsági céltartalék
Támogató Szolgálata 2005. évi felhasználásához

1 461

Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány Tökéletes illeszkedés 3 385

Mindösszesen: 19 619 E Ft

Me.: ezer Ft

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2713/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8213 Együtt egymásért bizottsá-
gi keret” címrôl a fogyatékos személyek szállításá-
ra alkalmas gépjármû vásárlására irányuló prog-

ramban meghirdetett pályázatok elbírálásakor az
Egészségügyi Bizottság javaslata alapján az alábbi
nyertes civil és társadalmi szervezetek részére 
19 619 E Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadása
támogatás átutalását engedélyezi az alábbi részle-
tezés szerint:

Sor-
Megnevezés Támogatott cél

Támogatás 

szám összege (E Ft-ban)

1. Budapesti Szabadidôsport Szövetség A Moccanj Családi Négypróba
vetélkedôsorozat kiadásaira.

500

2. Közép-magyarországi Technikai és Tömeg- Budapest Kupa Kis és Nagy Kaliberû
sprotklubok Budapesti  Szövetsége Minôsítô verseny kiadásaira. 220

Összesen: 720

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 74. pontja: Javaslat társadalmi szerve-
zetek támogatására „8413 Sportcélú támogatás” cím
2005. évi elôirányzata terhére.

Elôadó: Hardi Róbert

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2714/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím
2005. évi elôirányzata terhére az alábbi társadalmi
szervezeteket támogatja. Egyben felkéri a fôpol-
gármestert a támogatási szerzôdések megkötésére.
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keret” cím 2005. évi elôirányzata terhére az Ifjúsá-
gi és Sport Bizottság  határozata alapján az alábbi
támogatási összegek átutalását engedélyezi:

Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 76/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2716/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1320/2005. (V. 26.) és 1321/2005.
(V. 26.) Fôv. Kgy. lejárt határidejû határozatokról
szóló jelentés kivételével – melyekrôl a következô
közgyûlésre készüljön jelentés – a jelentést elfogadja.

2717/2005. (XI. 24.) Fôv. Kgy. h.
– a 40/2001. (I. 25.) határozatot hatályon kívül he-

lyezi;
– az 1397/2004. (VI. 24.) határozat végrehajtási

határidejét 2005. december 31-re módosítja;
– az 1398/2004. (VI. 24.) határozat végrehajtási

határidejét 2005. december 31-re módosítja;
– az 1059/2005. (IV. 28.) határozat végrehajtási

határidejét 2005. november 30-ra módosítja.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2005. november 24-i ülésén.

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

Sor- Támogatott
Támogatás 

szám
Megnevezés

cél
összege 

(E Ft-ban)

1. Hegyvidék KFKI Mûködési
Optimista Sportklub kiadásokra 86

2. IRIS Budapest SC Versenyrende-
zésre és mûködési 100
kiadásokra

Összesen: 186
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FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÔSEK OTTHONÁNAK

KÖZLEMÉNYE

A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1204 Budapest, Virág Benedek u. 36.) – hivatkozással az Áht. 15/A.
illetôleg a 15/B. §-ára – közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerzôdéseinek adatait.

A szerzôdés megnevezése (típusa): Építési beruházás, felújítás
A szerzôdés tárgya: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (Budapest XX. ker., Virág Benedek u. 36.) 2005. évi
építési munkái:

1. B/II., B/III. épületek tetôfelújítása,
2. „A” épület fszt. fürdôszoba felújítása,
3. A „B” épületek fürdôszobáinak, és az „A” épület mellékhelyiségeinek akadálymentesítési feladatainak

elvégzése,
4. Utak, járdák akadálymentesítési feladatainak elvégzése és térburkolatok cseréje.

A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô
SCH-Bau Építô, Szerelô Kft., mint kivitelezô.

A szerzôdés értéke: 18 316 478 Ft + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2005. 09. 12–2005. 11. 30.

Szabó Margit s. k.
Intézményvezetô

FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÔSEK OTTHONÁNAK

KÖZLEMÉNYE

A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (2025 Visegrád, Mogyoróhegy út 10.) – hivatkozással az Áht. 15/A. illetô-
leg a 15/B. §-ára – közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerzôdésének adatait.

A szerzôdés megnevezése (típusa): Építési beruházás, felújítás
A szerzôdés tárgya: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (Visegrád, Mogyoróhegy út 10.) 

Intézményi feljáró út útburkolat felújítása 
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô

4-ÉPV Építôipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., mint kivitelezô
A szerzôdés értéke: 5 000 000 Ft + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2005. október 17.–2005. november 30.

Balázs Piroska s. k.
igazgató

III. RÉSZ
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