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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
1/2007. (II. 9.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá a 14. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja.

vizsgálatát és egyes elôírásainak módosítását eredményezték. Az FSZKT elfogadását követôen felmerült
igény indokolttá tette a részletesebb szabályozás szükségességét, így a keretszabályozási terv esetében is.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

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/A és 2/A számú mellékletekben* foglaltaknak, a 3. számú mellékletét
képezô 1:2000 méretarányú térkép az 1/B és 2/B számú
mellékleteknek* megfelelôen módosul.

2. §
E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 14. §-a tartalmazza a fôvárosra vonatkozó sajátos rendelkezéseket. Ennek (5) bekezdése szerint a fôváros szabályozási kerettervében kell
meghatározni a fôváros egészét vagy több kerületét érintô, a fôvárosi önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó szabályozási elemeket, különösen „c) a fôváros mûködéséhez szükséges közterületek és az egyéb területek
elkülönítését”, „f) az infrastruktúrahálózatok és építmények szabályozást igénylô elemeit”. Ennek alapján a
fôváros közlekedési hálózatának szerves részét képezô,
a településszerkezeti tervben a fôúthálózat elemeként
meghatározott M0 autópálya – XXII. kerületet érintô
szakaszára vonatkozó – szabályozási vonalát és szükséges keresztmetszetét, azon belül a kapcsolódó közlekedési, fásítási és közmûvesítési szabályokat a fôváros közgyûlésének kell meghatározni.
A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. számú mellékletét jelentô térkép, valamint a c) pontban foglalt és a rendelet 3. számú mellékletét jelentô térkép módosítása e
rendelet mellékletét képezô 1:4000 és 1:2000 méretarányú térképnek megfelelôen történik.

Általános indokolás
A hatálybalépés óta eltelt idôszakban a jogszabályok
alkalmazása során több olyan gyakorlati probléma merült fel, melyek az FSZKT egyes rendelkezéseinek felül-

A 2. §-hoz
A rendelet a hatálybalépésérôl rendelkezik.

* A mellékleteket képezô térképek a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
2/2007. (II. 9.) önkormányzati rendelete
az idegenforgalmi adóról szóló
31/1994. (VI. 10.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

INDOKOLÁS

Általános indokolás
1. §

Az önkormányzati rendelet módosítását törvényi módosítás tette szükségessé.

Az idegenforgalmi adóról szóló 31/1994. (VI. 10.)
Fôv. Kgy. rendelet 3. § b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„b) a gyógyintézetben fekvôbeteg-szakellátásban részesülô vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;”

2. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1-jétôl kell alkalmazni.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról
szóló 2006. évi CXXXI. törvény 44. §-a újrafogalmazta,
illetve pontosította a helyi adókról rendelkezô 1990. évi
C. törvény (Htv.) 31. §-ának b) pontját azzal, hogy
adókötelezettség alóli mentességet azoknak a magánszemélyeknek biztosít, akik az illetékes hatóság által engedélyezett mûködésû gyógyintézetben fekvôbeteg-szakellátásban vagy szociális intézményben részesülnek
ellátásban. Az önkormányzati rendelet módosított szövege megegyezik a törvény szövegével.

A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik azzal, hogy
rendelkezéseit a törvény hatálybalépésének idejével
megegyezôen kell alkalmazni.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
3/2007. (II. 9.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételérôl szóló
30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról
A Budapest Fôváros Közgyûlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet
alkotja.

1. §
A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények formáiról, azok igénybevételérôl szóló 30/1993.
(VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § feletti cím helyébe az alábbi cím lép:
„A személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézményi ellátások formái”

2. §
Az R. 3. § (1) bekezdés bevezetô mondata helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„Budapest Fôváros Önkormányzata a személyes gondoskodást igénybe vevôk számára a következô szociális
intézményi ellátásokat nyújtja:”

személyeket is –, illetve szenvedélybeteget befogadó intézmény, amely az ellátást igénybe vevô részére életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének
megfelelô ellátást nyújt.
a) A fogyatékos személyek lakóotthonában azzal a fogyatékos személlyel létesíthetô intézményi jogviszony, aki
– a fogyatékosok otthonában elhelyezést nyert és aki
minimális segítséggel képes az intézményen kívüli
önálló életvitelre,
– a lakóotthonba kerülése idôpontjában a 16. életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt még nem érte el,
– folyamatos tartós ápolást, felügyeletet nem igényel.
b) A pszichiátriai betegek lakóotthonában azzal a személlyel létesíthetô intézményi jogviszony, aki
– a pszichiátriai betegek otthonában elhelyezést
nyert, az intézményi elhelyezése során felülvizsgálatban részt vett és a felülvizsgálat eredménye,
illetve az egyéni gondozási terv alapján eredményesen felkészült a lakóotthoni életformára,
– önellátásra képes, folyamatos tartós ápolást,
felügyeletet nem igényel,
– a lakóotthonba kerülése idôpontjában a 16. életévét már betöltötte, de a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt még nem.
A lakóotthonban nem helyezhetô el olyan személy, aki
közösségi együttlétre alkalmatlan, a vele együtt élô társaira nézve veszélyes magatartást tanúsíthat.”

3. §
5. §
Az R. 3. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„3. Lakóotthonok:
a) fogyatékos személyek lakóotthona
b) pszichiátriai betegek lakóotthona”

Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában mûködô személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás intézményeit az 1. számú melléklet tartalmazza.”

4. §
6. §
Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Lakóotthonok
A lakóotthon olyan nyolc-tizenkettô, a külön jogszabályban meghatározott esetben tizennégy pszichiátriai
beteget vagy fogyatékos személyt – ideértve az autista

Az R. 5/A. § (1) bekezdés 3. francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„– az elhelyezési igényhez – kivétel a hajléktalan személyek átmeneti szállása és a lakóotthon – a „Kérelem a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe-
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vételéhez” címû formanyomtatvány „B” jelû, „Egészségi állapotra vonatkozó háziorvosi/kezelôorvosi szakvélemény”-t,”

7. §
Az R. 5/A. § (1) bekezdés 6., 7. francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„– az illetékes helyi önkormányzat Alapszolgáltatási
Központjának nyilatkozatát – kivétel ez alól a hajléktalanellátást nyújtó intézményi elhelyezésben részesülô –,
hogy az ellátást igénylô a szociális alapszolgáltatás keretében ellátható-e,
– soron kívüli elhelyezés iránti kérelem esetén – kivétel ez alól a hajléktalanellátást nyújtó intézményi elhelyezésben részesülô – a háziorvos/kezelôorvos igazolását, hogy az ellátást igénylô önmaga ellátására teljesen
képtelen, valamint a Budapesten élô közeli hozzátartozó/i nyilatkozatát arról, hogy az igénylô ellátásáról nem
képes gondoskodni,”
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„(8) Ha az ellátást igénylô, illetve törvényes képviselôje az intézményvezetô 5/B. § (3) bekezdés, valamint a
(7) bekezdés c) pontja szerinti döntését vitatja, az errôl
szóló értesítés kézhezvételétôl számított nyolc napon belül a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságához fordulhat jogorvoslatért. Ilyen esetben
a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai
Bizottsága határozattal dönt.”

11. §
Az R. 5/C. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(9) Ha az ellátást igénylô, illetve törvényes képviselôje az intézményvezetô (4) bekezdés, valamint a
(8) bekezdés szerinti döntését vitatja, az errôl szóló értesítés kézhezvételétôl számított nyolc napon belül a
Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságához fordulhat jogorvoslatért. Ilyen esetben a
Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai
Bizottsága határozattal dönt.”

8. §
Az R. 5/A. § (5) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„c) Tájékoztatja – az ellátást igénylô, illetve törvényes képviselôje hozzájárulása esetén – a kerületi önkormányzat alapszolgáltatást nyújtó intézményeit annak érdekében, hogy a szakosított ellátást igénylô állapotának
megfelelô ellátása biztosított legyen az ápolást-gondozást nyújtó intézményi jogviszony keletkezéséig. Az ellátást igénylô felvételéig, illetve ellátása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart az alapszolgáltatást végzô
intézményekkel.”

9. §
Az R. 5/A. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(10) Ha az ellátást igénylô, illetve törvényes képviselôje az intézményvezetô (8) bekezdés szerinti döntését
vitatja, az errôl szóló értesítés kézhezvételétôl számított
nyolc napon belül a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és
Szociálpolitikai Bizottságához panasszal fordulhat. Ilyen
esetben a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága határozattal dönt.”

10. §
Az R. 5/B. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

12. §
Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények házirendjeit a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi
és Szociálpolitikai Bizottsága hagyja jóvá.”

13. §
Az R.10. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Az érdek-képviseleti fórum tagjai maguk közül,
egyszerû szavazati többséggel elnököt választanak. Elnöki tisztet az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában megjelölt személy tölthet be. Az elnök gondoskodik az ülés
összehívásáról, a tagok és az érintett személyek értesítésérôl. Az ülésrôl jegyzôkönyvet kell készíteni.”

14. §
Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az intézmény vezetôje az ellátás megszüntetésérôl, valamint a megszüntetés ellen benyújtható panaszról
írásban értesíti az ellátottat, illetve törvényes képviselôjét. Ha a megszüntetéssel az ellátott, illetve törvényes
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képviselôje nem ért egyet, az értesítés kézhezvételétôl
számított nyolc napon belül a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságához fordulhat.
Ilyen esetben az ellátást változatlan feltételek mellett
mindaddig biztosítani kell, amíg a fenntartó, illetve a
bíróság jogerôs és végrehajtható határozatot nem hoz.”

15. §
Az R. 1., 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1., 2.
számú melléklete lép.

2007. február 9.

A Fôvárosi Önkormányzat e kötelezettségének a
30/1993 (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelete megalkotása útján
tett eleget, melyet utoljára a 65/2004. (XII. 31.) Fôv.
Kgy. rendelettel módosított. A módosítást hazánk Európai Unióhoz történô csatlakozásával együtt járó jogharmonizációs feladatok indokolták. Jelen javaslatunk az
intézményi ellátási forma bôvülése, az igénybevétel szabályozása, az intézményi elhelyezés gyakorlati tapasztalatai alapján felvetett, valamint a Szociális törvény változásaiból eredô feladatok maradéktalan teljesítésének
megvalósítására irányuló módosításokat tartalmazza.

Részletes indokolás
16. §
Az 1–2. §-hoz
Az R. 6. számú mellékletének 21. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„21. E szerzôdés elválaszthatatlan melléklete a Fenntartó, illetve az átruházott hatáskörben eljáró Fôvárosi
Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága
által jóváhagyott Házirend.”

17. §

A Fôvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint az Szt.-ben
meghatározott kötelezôen ellátandó feladatokon túl,
önként vállalt feladatként – a Budapesti Módszertani
Szociális Központ és Intézményei által – nappali melegedôket is mûködtet. Ez az ellátás szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményi forma, nem minôsül szakosított
ellátásnak, ezért a rendelet címébôl, illetve a rendelet
szövegébôl a „szakosított” szót törölni kell.

Záró rendelkezések
A 3–5. §-hoz
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R. címében, az R. 2. § (1) bekezdésében, a
4. § (1) bekezdésében a „szakosított” szövegrész, az
5/A. § (1) bekezdés 8. francia bekezdése, az 5/A. §
(3) bekezdés e) és g) pontja, az 5/A. § (9) bekezdése.

2006. szeptemberében átadásra került a szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthona telephelyeként mûködô
14 férôhelyes Pszichiátriai Betegek Lakóotthona. A rendeletet ki kellett egészíteni ezzel az új ellátási formával
és meg kellett határozni az ellátásra való jogosultság feltételeit.

A 6. §-hoz
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

Az ellátás igénybevételét a kérelmezônek a rendelet
melléklete szerinti formanyomtatvány benyújtásával kell
kérelmeznie. Az ápolást-gondozást nyújtó intézmény
bármelyik formájának igénylésekor a „B” jelû formanyomtatványt is ki kell töltetni a háziorvossal/kezelôorvossal. A rendeletben ez félreérthetôen került megfogalmazásra, ezért szükségessé vált ennek pontosítása.

Általános indokolás

A 7–8. §-hoz

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza
a fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó
szakosított intézmények formáit, azok igénybevételének
módját.

E szakasz a magasabb szintû jogszabályi rendelkezésnek megfelelôen az intézménytípus és ellátási forma elnevezésében történô változás átvezetésére vonatkozik.
Soron kívüli elhelyezési kérelem esetében a hatályos
rendelet a háziorvos/kezelôorvos által kiállított igazolás
benyújtását teszi kötelezôvé, annak igazolására, hogy az

2007. február 9.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

7

igénylô önmaga ellátására teljesen képtelen. Hajléktalan
személy soron kívüli elhelyezés iránti igénye benyújtásának nem lehet feltétele az önmaga ellátására képtelen állapot, ezért a rendelet szövegét e tekintetben korrigáltuk.

menedékhely és nappali melegedô kezdte meg mûködését a Budapest, VI., Teréz krt. 55. szám alatt. Elôbbiek
alapján az 1. számú mellékletet ki kellett bôvíteni,
a 2. számú melléklet átdolgozásra került.

A 9–12. §, 14. §, 16. §-hoz

A 17. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
5. számú melléklete szerint megváltozott a szakbizottság
elnevezése, e szakaszokban ennek átvezetésére került sor.

A hatálybalépésérôl, illetve a szükséges hatályon kívül helyezésekrôl rendelkezik.

A 13. §-hoz
Az Érdekképviseleti Fórum mûködésével kapcsolatos szabályt tartalmazza. Az eddigi gyakorlat szerint az
Érdekképviseleti Fórum elnöki tisztét kizárólag az intézményi ellátásban részesülô személy tölthette be. Az új
szabályozással lehetôvé válik, hogy az intézményi ellátásban részesülô hozzátartozója, vagy törvényes képviselôje is betöltheti ezt a funkciót.

A 15. §-hoz
2006. szeptember 30-ával megszûnt a Budapest, II.,
Gárdonyi Géza u. 4. sz. alatti Idôsek Otthona; Szentgotthárd, Május 1. út 19. szám alatt átadásra került a Pszichiátriai Betegek Lakóotthona; elkészült a Kéthely,
Sáripuszta 1. és a Tordas, Sajnovics tér 5. szám alatti
kastélyépületet kiváltó beruházás, valamint egy új éjjeli

A Fôvárosi Önkormányzat a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint az Szt.-ben
meghatározott kötelezôen ellátandó feladatokon túl, önként vállalt feladatként – a Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei által – nappali melegedôket is mûködtet. Ez az ellátás szociális alapszolgáltatást nyújtó intézményi forma, nem minôsül szakosított
ellátásnak, ezért a rendelet címébôl, illetve a rendelet
szövegébôl a „szakosított” szót törölni kell.
Ágazati miniszteri rendelet bevezette, hogy a fogyatékos személyek otthonába történô bekerülést megelôzôen,
az elôgondozás I. szakaszában el kell végezni a fogyatékos személy elôzetes alapvizsgálatát. Ezzel szükségtelenné vált a fogyatékosság tényét igazoló – sok esetben
külön vizsgálat elvégzését igénylô – Országos Orvosszakértôi Intézet szakvéleményének csatolása.
A Szociálpolitikai Integrált Informatikai Rendszer alkalmazásával szükségtelenné vált az elôkészítô csoportnak a rendelet ezen szakaszaiban megfogalmazott feladat
végzése.
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1. számú melléklet a 3/2007. (II. 9.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete

A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények felsorolása telephelyenként és ellátási formánként
Ápolást-gondozást nyújtó intézmények
Idôsek otthonai
Bp., XII., Mártonhegyi út 53.
Bp., XII., Zugligeti út 58.
Bp., XII., Bürök utca 27.
Bp., IV., Baross utca 100.
Bp., IV., Csokonai utca 38.
Bp., IV., Béla utca 18.
Bp., VI., Rózsa utca 67.
Bp., IX., Knézich utca 14.
Bp., VII., Dózsa György út 82/B
Bp., VI., Benczúr utca 46.
Bp., XVI., Pálya utca 27.
Bp., XVI., Georgina utca 32.
Bp., XVI., Táncsics utca 2–4.
Bp., X., Gergely utca 85.
Bp., X., Halom utca 31.
Bp., X., Óhegy utca 48.
Bp., XXI., Tapló utca 1.
Bp., XI., Kamaraerdei út 16.
Bp., XI., Rupphegyi út 7.
Bp., XI., Bánk bán utca 12–20.
Bp., XVII., Pesti út 117.
Bp., XII., Kútvölgyi út 20–22.
Bp., III., Ányos utca 3.
Bp., XX., Virág Benedek utca 36.
Bp., XIX., Mészáros Lôrinc u. 26.
Gödöllô, Dózsa György út 65.
Gödöllô, Dózsa György út 65. szám alatt lévô
8048/2 hrsz.-ú ingatlan
Erdôkertes, Petôfi Sándor u. 49.
Gyula, Vértanúk útja 1–5.
Polgárdi-Ipartelep, Somlyói u. 2.
Szombathely, VI., Bogáti út 72.
Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.
Visegrád, Mogyoróhegy út 10.

Pszichiátriai betegek otthonai
Bp., XVIII., Ráday G. utca 3.
Szentgotthárd, Hunyadi utca 29.
Szentgotthárd, Május 1. u. 19.
Tompa, Szabadföld út 47.
Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.

Értelmi fogyatékosok otthonai
Bucsuszentlászló, Arany János út 17.
Csákánydoroszló, Fô utca 11.
Kéthely, Magyari u. 35.
Bizalomház, Kéthely, Hunyadi u. 61.
Kuckóház, Kéthely, Hunyadi u. 93.
Fészek Otthon, Kéthely, Ady Endre u. 55.
Sümeg-Darvastó
Lakóotthon, Félúton-Házak
Tordas, Gesztenyés út 1.
Tordas, Hangyasor 255/4 hrsz.
Zsira, Rákóczi Ferenc utca 12.
Peresznye, Erdôsor 1.
Lakóotthon, Zsira, Fô u. 1.
Gondozóház, Zsira, Flórián u. 54.

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Idôskorúak gondozóháza
Bp., XVII., Pesti út 117.
Budapesti Módszertani Szociális Központ
és Intézményei
1134 Bp. XIII., Dózsa György út 152.
(központi irányítás)
1. Átmeneti szállás
Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152.
Anya-gyermek átmeneti szállás
Krízis anya-gyermek lakások
Bp., XII., Gyôri út 2/C
Bp., VIII., Diószeghy Sámuel u. 16.
Bp., VIII., Diószeghy Sámuel u. 24.
Bp., VIII., Dugonics u. 3.
Budapest, IX., Külsô-Mester u. 84.
Budapest, X., Bánya u. 37.
Budapest, VIII., Alföldi u. 6–8.
Budapest, X., Vaspálya u. 56.
Budapest, XI., Kocsis u. 26.
Budapest, VIII., Kálvária u. 23.
2. Éjjeli menedékhely
Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest, VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest, X., Elôd u. 9.
Budapest, VIII., Alföldi u. 6–8.
Budapest, IX., Táblás u. 31.
Budapest, VI., Teréz krt. 55.
3. Nappali melegedô
Budapest, X., Fehér köz 2.
Budapest, VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest, VI., Teréz krt. 55.

2007. február 9.
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2. számú melléklet a 3/2007. (II. 9.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

a munkaképesség-csökkenés mértéke 67–100%
a munkaképesség-csökkenés mértéke 0–66%....
a munkaképesség-csökkenés mértékének
Magyarország területén tartózkodó EU-állampolgár........

meghatározása folyamatban van........................

(felmenô, oldalági, lemenô ági rokonok (pl. szülô, gyermek, testvér stb.), eltartó, szomszéd, ismerôs, szociális
munkás, az ügyintézéssel írásban megbízott személy)
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2. Milyen típusú ellátás igénybévetelét kéri?

(Jelölje X-szel!)
A férôhelyigény milyen elhelyezésre vonatkozik?

Soron kívüli elhelyezést kér-e?

2007. február 9.
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Kérjük, hogy minden rovatot (olvashatóan) szíveskedjen kitölteni, a lap jobb oldalán lévô kitöltési segédlet szerint!

Anamnézisadatok
Gyógyszerallergia:

Ételallergia:

Egyéb allergia:

11
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Pszichiátriai betegségben szenved-e? (Jelölje X-szel!)

Hat hónapon belül szenvedett-e fertôzô betegségben? (Jelölje X-szel!)

3/2
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WC-használat:

Önellátásra képes (fennjáró)

Lehetséges intézménytípusok:
Idôsek otthona
Pszichiátriai betegek otthona
Fogyatékosok otthona
Szenvedélybetegek otthona
-

Soron kívüli elhelyezést javasol-e?

3/3
Pecsét helye (hosszúbélyegzô is!)
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nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerû jövedelem:
egyéb jövedelem (pl. FOT, családi pótlék stb.):
eltartási szerzôdésbôl vagy életjáradék-szerzôdésbôl származó jövedelem:

(év, hó, nap):

vége (év, hó, nap):

értéke):

tartásra kötelezett hozzátartozó(i) neve, leánykori neve, szül. helye, szül. ideje, anyja leánykori neve, lakóhelye:

készpénzvagyonom terhére biztosítom (csatolandó pénzintézeti igazolás)
ingatlanvagyonom terhére biztosítom (csatolandó tulajdonilap-másolat)

Az ellátást igénybe vevô (törvényes képviselô) aláírása

2007. február 9.
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„D”

Az állandó lakóhely szerint illetékes helyi önkormányzat szociális
alapszolgáltatást nyújtó szervezetének nyilatkozata
a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott tartós bentlakásos
intézményben történô elhelyezés igényléséhez

................................................................................
................................................................................
kijelentem, hogy
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

(alapszolgáltatási központ neve)
(címe, tel. sz.) által
(kérelmezô neve)
(szem. ig. száma)
(születési ideje)
(lakcíme)

ellátható
az alapszolgáltatás keretében*
nem látható el, ennek oka:

Budapest, ……… év …………………… hó……… nap

P. H.
Aláírás

* A megfelelô aláhúzandó!
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
4/2007. (II. 9.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat közmûvelôdési feladatairól szóló
43/1998. (IX. 24.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a muzeális intézményekrôl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelôdésrôl szóló 1997. évi CXL. törvény 77. és 86. §-ában
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A Fôvárosi Önkormányzat közmûvelôdési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:
„(2) A feladatellátás során a Fôvárosi Önkormányzat
gondoskodik a saját fenntartású közmûvelôdési intézmények és közhasznú társaságok mûködtetésérôl és szakmai
szolgáltatásaik folyamatos fejlesztésérôl. Ezen túlmenôen a Fôvárosi Önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végzô gazdasági
vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi
közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a
fôváros kulturális életét gazdagítja.”

2. §
A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4. §
(1) A helyi kötelezô közmûvelôdési tevékenység támogatása érdekében a Fôvárosi Önkormányzat szerepet
vállal:
a) az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, életminôséget
és életesélyeket javító lehetôségek megteremtésében;
b) a fiatalok kulturált szabadidô eltöltéséhez a feltételek
biztosításában;
c) környezettudatos nevelésre történô felkészítésben;
d) Budapest szellemi, mûvészeti értékeinek, hagyományainak megismertetésében, fesztiválvárosi arculatát
erôsítô nemzetközi jelentôségû nagyrendezvények
rendszeres megszervezésében;
e) a kisebbségek kulturális identitását, társadalmi közeledését, felzárkózását, hagyományápolását elômozdító programok és szolgáltatások biztosításában;
f) az amatôr alkotó közösségek tevékenységének támogatásában;
g) a kortárs mûvészetek különbözô ágai bemutatkozási
lehetôségeinek szélesítésében;

h) a helyi, kisebbségi, nemzeti és egyetemes kultúra értékeinek megôrzésében, megismertetésében, a különbözô kultúrák és mûvészeti ágak közötti kapcsolatok
ápolásában.
(2) Az egyéb közmûvelôdési feladatok megvalósítását
a Fôvárosi Önkormányzat saját fenntartású intézményei
és közhasznú társaságai – a Petôfi Csarnok Fôvárosi
Ifjúsági Szabadidôközpont Közhasznú Társaság, a Napház „Khamorro” Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény, a Trafó-Kortárs Mûvészetek Háza Közhasznú
Társaság és a Fôvárosi Állat- és Növénykert – végzik.
A Fôvárosi Önkormányzat a feladatellátás mértékét az
éves költségvetési rendeletében rögzített feltételek szerint
határozza meg. A feladatellátás módjának részletes szabályait az intézmények és közhasznú társaságok alapító
okiratai, valamint a közhasznú társaságokkal kötött közszolgáltatási szerzôdések tartalmazzák.”

3. §
A Rendelet 5. § (2)–(3) bekezdései helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) A feladatfinanszírozáshoz hozzájárulnak a Fôvárosi Közgyûlés elkülönített céltartalékai: a Kulturális
célú bizottsági keret céltartaléka, a Színházi célú bizottsági keret céltartaléka, az Ifjúsági célú bizottsági keret
céltartaléka, az Esélyegyenlôségi célú bizottsági keret
céltartaléka, a Rekreációs és sport célú bizottsági keret
céltartaléka, a Gyermek- és Ifjúságvédelmi célú bizottsági keret céltartaléka, a Fôvárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka.
(3) Budapest egészének kulturális életét gazdagító
közmûvelôdési tevékenységek megvalósítása érdekében
külön döntések alapján a Fôvárosi Közgyûlés illetékes
szakmai bizottsága a szakmai mûhelyekkel egyedi közmûvelôdési megállapodásokat köt.”

4. §
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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Általános indokolás
A szervezeti átalakítások következtében egyes intézmények közhasznú társasági formában látják el a jogszabályban meghatározott feladatokat, így a rendelet meghatározott részeinek módosítása válik szükségessé.
A muzeális intézményekrôl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelôdésrôl szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: „Mnyk.”) 76. §-a kimondja, hogy
a Fôvárosi Önkormányzat kötelezô feladata a helyi közmûvelôdési tevékenység támogatása. Az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott, a Fôvárosi Önkormányzat közmûvelôdési feladatairól szóló 43/1998. (IX. 24.)
Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”)
4. §-ában – az egyértelmû értelmezhetôség érdekében –
szükséges nevesíteni a Fôvárosi Állat- és Növénykert
intézményt, és az ahhoz kapcsolódó feladatmeghatározást.

Részletes indokolás
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tandó közmûvelôdési szakmai tanácsadó és szolgáltató
feladatkörén túlmenôen a Fôvárosi Önkormányzat a
Rendelet 4. §-ában foglalt egyéb kötelezô fôvárosi közmûvelôdési feladatokat is ellát. Ez utóbbi paragrafuson
belül – az egyértelmû értelmezhetôség érdekében – szükséges nevesíteni a Fôvárosi Állat- és Növénykert intézményt, és az ahhoz kapcsolódó feladat-meghatározást.
A kiegészítés alapját egyrészt az Mnyk. fent idézett
paragrafusa, továbbá az állatok védelmérôl és kíméletérôl szóló 1998. évi XXVIII. törvény 46. § (1)–(2) bekezdése adja. Eszerint az állatokkal szembeni megfelelô
magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe
és az ismeretterjesztésbe be kell építeni, e feladatok végrehajtását, mely a környezettudatos nevelésre történô
felkészítésben összegezhetô, az állami és önkormányzati
szervek kötelesek elômozdítani.
A szervezeti átalakítások következtében a fôváros által fenntartott intézményeken kívül a „közhasznú társaságok” is feltüntetésre kerülnek, az R. (2) bekezdése
pontosítja azok név szerinti felsorolását. A bekezdés új
második és harmadik mondata egyértelmûen rögzíti a
feladatellátás mértékét és módját.

Az 1. §-hoz
A szervezeti átalakítások következtében a fôváros
által fenntartott intézményeken kívül a „közhasznú társaságok” is feltüntetésre kerültek.

A 2. §-hoz
Az Mnyk. 76. §-a kimondja, hogy a Fôvárosi Önkormányzat kötelezô feladata a helyi közmûvelôdési tevékenység támogatása. Az e törvény felhatalmazása alapján megalkotott Rendelet 3. §-a szerinti kötelezôen ellá-

A 3. §-hoz
A Fôvárosi Önkormányzat költségvetési rendeletében
korábban szereplô „alapok” rendeletmódosítás következtében „bizottsági keret céltartalék”-ra változtak, amelyek
átvezetésre kerülnek jelen R. 5. § (2) bekezdésében is.

A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
5/2007. (II. 9.) önkormányzati rendelete
a 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló
81/2006. (XII. 29.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának
biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a
finanszírozás és költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított
1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján
az alábbiak szerint határozza meg.

INDOKOLÁS

Általános indokolás
A rendelet az érintett egészségügyi intézmények részére létszám-leépítési támogatás leutalását teszi lehetôvé.

1. §
Részletes indokolás
A 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 81/2006. (XII. 29.) Fôv. Kgy.
rendelet 9. §-a kiegészül az alábbi új (16) bekezdéssel:
„(16) »az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadások« feladatra – a közgyûlési döntést követôen – az érintett intézmények létszámleépítéséhez,
igénylésre támogatást biztosít.”

Az 1. §-hoz
Az 1. § biztosítja a kórházaknál folyamatosan zajló
létszámleépítéshez szükséges támogatást, igénylésre
utalást.
A 2. §-hoz
A 2. § a rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

2. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

2007. február 9.
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II. RÉSZ

Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2006. november 30-i ülésének
jegyzôkönyvébôl

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1719/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „A FÔGÁZ Zrt. igazgatóságában és felügyelôbizottságában történô tagcserék
és alapszabály módosítása” címû elôterjesztést.

1724/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Budapest, IX. ker.,
Ráday u. 10–12. sz. alatti (hrsz.: 36820-36821)
ingatlanok használatának – a 4-es metró építése
céljából – a DBR Metró részére történô biztosítására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1720/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet Közhasznú Társaság ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok
által delegált kórházi felügyelôtanácsi tagok megválasztására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1721/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl „A Fôvárosi Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv.
Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat”
címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1725/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a SPAR Áruház (Budapest,
III. kerület, Csobánka tér 3. szám, hrsz.: 62321/42)
átalakítási engedélyezési tervéhez” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1726/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Bp., XIV. ker., Olof Palme
sétány 3. sz. alatti »Hungexpo felépítmények« elôvásárlási ügye” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1722/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Több évre szóló mûködési
elôirányzat biztosítása az önkormányzati ôrzött
P+R parkolókban a vagyonvédelmi szolgáltatásra”
címû elôterjesztést.

1727/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Donauhanse INTERREG
III. B Cadses projekt partnerségi megállapodás
aláírása” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1723/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az ENVIRODUNA
Kft.-vel kötött használati megállapodás 2. módosítására (Bp. V., Curia u. 3.)” címû elôterjesztést.

1728/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház új elnevezésére” címû elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1729/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képezô kiemelt célok meghatározására a Fôpolgármesteri Hivatalban 2007.
évre” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1730/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról” címû
elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1731/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja Danielisz Béla indítványát és a „Budapest Fôváros Közigazgatási Hivatal vezetôjének
02-565/2006. sz. törvényességi észrevétele” címû
elôterjesztést 3. napirendként tárgyalja meg.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1732/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Endrédy István indítványát, mely
szerint 1. napirendként tárgyalja meg a „Miért nem
alakulnak meg már a bizottságok?” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1733/2006. (XI. 30.)
napirendjére veszi és
1. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fôvárosi
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására” címû elôterjesztést,
2. pontként tárgyalja meg „A Fôvárosi Közgyûlés
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága elnökének, alelnökeinek és egyéb tagjainak megválasztása” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1734/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
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2. A Fôvárosi Közgyûlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága elnökének, alelnökeinek és
egyéb tagjainak megválasztása.
3. Budapest Fôváros Közigazgatási Hivatal vezetôjének 02-565/2006. számú törvényességi
észrevétele.
4. „Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés rekonstrukciója projekt” engedélyokirat 2. számú módosításának elôterjesztése.
5. Javaslat a 2006/2007. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó elôirányzat módosításra a végleges létszámleépítést finanszírozó központi
költségvetési támogatás megpályázására.
6. Javaslat az „M1–M7 autópálya fôvárosi bevezetô szakaszán tömegközlekedési autóbuszsáv
létesítése” tárgyú, az Országos Területfejlesztési Hivatal Szerzôdô Hatóságával kötött támogatási szerzôdés és a beruházás engedélyokiratának módosítására.
7. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006.
(III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
8. Javaslat a Budapest, XII. ker., Gyöngyvirág u.
18. szám alatti 9664 hrsz.-ú ingatlan pályázat
útján történô értékesítésére.
9. Budapest, XIII. ker., Pap K. u. 14. sz. alatti
ingatlan licites értékesítése.
10. Fôvárosi Önkormányzatot megilletô elôvásárlási jog gyakorlása több ingatlanra vonatkozóan.
11. Kéthly Anna emlékére mûalkotás felállítása a
VII. kerületben.
12. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló 27 db lakás piaci alapon történô bérbeadására kiírt lakáspályázat eredményének
megállapítására.
13. Javaslat a 2007. éves gép-mûszer céltámogatási pályázat keretfelosztására.
14. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító
okiratainak módosítására.
15. A „Táncsics Mihály Kollégium (Budapest,
XI. ker., Ménesi út 94.) rekonstrukciójának,
átalakításának kivitelezése, berendezési tárgyakkal” tárgyú közbeszerzési eljárás indítását
jóváhagyó döntés kérése.
16. „A Budapest Fôváros Önkormányzata tulajdonában lévô egészségügyi intézmények 2006–2009
évekre vonatkozó önkormányzati biztosi teendôinek teljes körû ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálási határidejének meghoszszabbítása.
17. „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon
(Budapest, XIV., Mexikói út. 60.) rekonstrukció I. ütem beruházás bontási részfeladatok
kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálási határidejének meghosszabbítása.
18. Új kormányzati negyed budapesti elhelyezése.
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19. Javaslat vis maior keretbôl történô támogatásra
és támogatás igénylése a decentralizált keret
központi vis maior tartaléka terhére.
20. Budapest, I. kerület, Dísz tér 4. sz. alatti ingatlan elôvásárlási jog gyakorlása.
21. Javaslat a VII. kerületi közterületek tulajdonjogának megszerzésére.
22. Javaslat alapítvány támogatására a 2006. évi
Települési Értékvédelmi Támogatásból.
23. Oláh Istvánné gondnok fellebbezése Oláh
István Ferenc személyi térítési díj ügyében.
A napirend 1. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 61/2006. (XII. 4.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

21

vizsgálati jelentésében foglaltak, illetve az országos
katasztrófavédelmi fôigazgató kezdeményezése
alapján fegyelmi eljárás megindítását rendeli el
dr. Bende Péter tü. vezérôrnagy, a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság parancsnokával szemben.
A Hszt. 128. § (2) bekezdése alapján a kivizsgálásra bizottságot hoz létre, melynek tagjai:
– Hoffmann Imre tü. dandártábornok, fôigazgatóhelyettes, Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság,
– dr. Sebe László dandártábornok, Budapest Fôváros Védelmi Bizottság titkára,
– Molnár Mihály ügyosztályvezetô, Fôpolgármesteri Hivatal Védelmi és Gazdasági Ügyosztály.
A fegyelmi eljárás befejezésének határideje: 2007.
február 15.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a fegyelmi eljárás
megindításáról dr. Bende Péter tü. vezérôrnagyot
értesítse.

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

1752/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Közgyûlés döntéseirôl Budapest Fôváros Közigazgatási Hivatalának vezetôjét tájékoztassa.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: Budapest Fôváros Közigazgatási Hivatal vezetôjének 02-565/2006. számú törvényességi észrevétele.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

A napirend 4. pontja: Zsigmond téri szivattyútelep
sodorvonali bevezetés rekonstrukciója projekt” engedélyokirat 2. számú módosításának elôterjesztése.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1749/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Budapest Fôváros Közigazgatási Hivatala vezetôje 02-565/2006. számú törvényességi észrevételét részben elfogadja, és hatályon kívül helyezi a
Városrendészeti Bizottság 122/2006. (IX. 20.) határozatát.

1753/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés rekonstrukciója” feladat mûszaki
tartalmának bôvítését és összköltségének 45,6 M
Ft-tal történô megemelését.

1750/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja az SZMSZ 49. §
(9) bekezdése alapján az SZMSZ 5. számú melléklet, II. fejezet Városrendészeti Bizottság cím
1. pontjának elsô franciabekezdésében foglalt, fegyelmi eljárás megindítására (biztos kijelölésére)
vonatkozó átruházott hatáskörét.
1751/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „K” épületében 2006. augusztus 8-án keletkezett tûz oltása közben hét fô személyi sérülésével és
három tûzoltó halálával végzôdött beavatkozás
körülményei feltárására – az országos katasztrófavédelmi fôigazgató által – létrehozott bizottság

1754/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
A beruházás megvalósításához kapcsolódóan a
2006. évi költségvetést a következôk szerint módosítja:
– 45,6 M Ft-tal csökkenti a „8403 Önkormányzati
fejlesztések” címen belül a Bartók Béla úti gyûjtôcsatorna támogatásértékû felhalmozási kiadás
elôirányzatát és azonos összeggel megemeli a
„Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés rekonstrukciója” feladat elôirányzatát,
– a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülrôl” címen az FCSM-tôl átvett pénzeszköz elôirányzatán belül 45,6 M Ft-ot
átrendez a Bartók Béla úti gyûjtôcsatorna
feladatról a „Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés rekonstrukciójára”.
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1755/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés rekonstrukciója” engedélyokiratának 2. számú módosítását a melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert az okmány
aláírására.
Határidô: az elfogadást követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1756/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a
Közgyûlés elé.
Határidô: a Közgyûlés november havi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 5. pontja: Javaslat a 2006/2007. tanévi
feladatváltozásokhoz kapcsolódó elôirányzat-módosításra, a végleges létszámleépítést finanszírozó központi
költségvetési támogatás megpályázására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1757/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen a Fôvárosi Önkormányzattal közszolgálati szerzôdéses viszonyban lévô alapítványi és nonprofit szervezetek
törvényes mûködésének vizsgálatáról, abban a tekintetben, amely a közszolgáltatási szerzôdésekben
is szerepel, hogy a támogatott alapítványok és nonprofit szervezetek eleget tesznek-e a jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek, a nyilvántartási
kötelezettségeknek, valamint a közszolgáltatási
szerzôdés szerinti tájékoztatási kötelezettségeknek,
különös tekintettel a Talentum Kulturális Alapítvány mûködésére. A vizsgálat eredményét a fôpolgármester terjessze a Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. januári rendes közgyûlési ülés
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1758/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 898-900
és 902/2006. (V. 25.) Fôv. Kgy. határozatokat.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1759/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
az alábbi határozati javaslatot nem fogadja el:
„Az intézményracionalizálás keretében 2006. jú-
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nius 30-i hatállyal 20 fô létszámot véglegesen
leépít. Így a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola létszámkerete a 20 álláshely megszüntetésének következtében
142 fôrôl 122 fôre módosul. A létszámleépítéshez
kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím elôirányzatának
61 195 E Ft-tal történô csökkentésével egyidejûleg
azonos összeggel megemeli a
„3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és
kiadási elôirányzatát
61 195 E Ft-tal,
ebbôl: személyi juttatás
46 360 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok
14 835 E Ft,
létszámkeret-változás
–20 fô”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1760/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
pályázatot nyújt be 14 fô végleges létszámleépítés
miatt 37 939 878 Ft-nak a központi költségvetésbôl
történô biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévô üres álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartói körén kívüli munkavállalónál történô
– munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – továbbfoglalkoztatására nincs lehetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. április 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1761/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Amennyiben a benyújtandó pályázatban a létszám
és/vagy a pályázati összeg eltér a 1760/2006.
(XI. 30.) Fôv. Kgy. határozatban szereplôtôl (14 fô
37 939 878 Ft), a végleges pályázati anyagra vonatkozó javaslatot a Fôvárosi Közgyûlés 2007.
márciusi ülése elé kell terjeszteni.
Határidô: 2007. március
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1762/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a 2006/2007. tanévi feladatváltozások finanszírozása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím
elôirányzatának 47 969 E Ft növelésével egyidejûleg összességében csökkenti az érintett intézmé-
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nyek támogatási és kiadási elôirányzatát tartós jelleggel
47 969 E Ft-tal,
ebbôl: személyi juttatások
(3 hónapra)
–42 203 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok
(3 hónapra)
–14 126 E Ft,
dologi kiadások (4 hónapra)
8 360 E Ft
a 2/a. számú melléklet szerinti részletezésben.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1763/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a 9. évfolyamosok gyakorlati oktatásához kapcsolódó finanszírozás érdekében megelôlegezésként a
„9300 Általános tartalék” cím elôirányzatának
58 365 E Ft csökkentésével egyidejûleg megemeli
az érintett intézmények támogatási és kiadási
elôirányzatát egyszeri jelleggel
58 365 E Ft-tal,
ebbôl: dologi kiadások
58 365 E Ft
a 2/b. számú melléklet szerinti részletezésben.
Visszapótlása a „9300 Általános tartalék” címre év
végéig megtörténik.

1764/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat kötelezô feladatellátásával összefüggésben a „9300 Általános tartalék”
cím elôirányzatának 138 309 E Ft-tal történô emelésével egyidejûleg szükséges csökkenteni a

„9127 Év közben belépô oktatási
intézmények mûködési
többletköltsége” cím
elôirányzatát

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1765/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
az alapítványi és nonprofit szervezetekkel – alapító okirat, illetve közszolgáltatási szerzôdés alapján – ellátott, önkormányzati törvénybôl fakadó
kötelezô feladatokra, a feladatváltozásokkal összefüggésben a „9300 Általános tartalék” cím elôirányzatának 2006. évre 4 hóra, 138 309 E Ft-tal
történô csökkentésével egyidejûleg szükséges megemelni az érintett címek támogatási és kiadási
elôirányzatát tartós jelleggel
138 309 E Ft-tal,
ebbôl: mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
(4 hónapra)
138 309 E Ft,
az alábbi részletezésben:
„8301 HOSTIS Idegenforgalmi
és Nemzetközi Gazdasági
Szakképzési Közalapítvány”
cím elôirányzatát
32 509 E Ft-tal
ebbôl: mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
32 509 E Ft
„8318 Kincsesház Alapítvány”
cím elôirányzatát
ebbôl: mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

„9103 Oktatási ágazat mûködési
tartaléka” cím elôirányzatát
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1 840 E Ft-tal
1 840 E Ft

„8319 Súlyos tanulási és magatartási
problémával küzdô gyermekeket,
tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím elôirányzatát (26 intézmény)
102 488 E Ft-tal
ebbôl: mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
102 488 E Ft

3 916 E Ft-tal,

26 008 E Ft-tal,

„9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelésére” cím
elôirányzatát
103 349 E Ft-tal,

„8426 Súlyos tanulási és magatartási
problémával küzdô tanulók integrált oktatását segítô módszertani
központ” cím elôirányzatát
1 472 E Ft-tal
ebbôl: Támogatás értékû mûködési kiadás
1 472 E Ft
A 2007. január 1.–augusztus 31-ig terjedô idôszakra 280 971 E Ft, 2007. szeptember 1-jétôl december 31-ig 138 309 E Ft az áthúzódó támogatás.
A 3. számú melléklet szerinti részletezésben.

„9132 Oktatási intézmények
igazgatóinak jutalmazása”
cím elôirányzatát

1 344 E Ft-tal,

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

„9171 Tanórán kívüli nyelvoktatásra” cím elôirányzatát

3 692 E Ft-tal.

1766/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az 1765/2006. (XI. 30.)
Fôv. Kgy. határozathoz kapcsolódó 30 db közszolgáltatási szerzôdést.
Felkéri a fôpolgármestert azok aláírására.
Határidô: 2006. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1767/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
2006. szeptember 1-jei hatállyal a 2006/2007. tanév feladatváltozásaihoz kapcsolódó racionalizálás
keretében 46 fô létszámot – ebbôl pályázható 42 fô –
véglegesen leépít.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1768/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a létszámleépítésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím
elôirányzatának 87 249 E Ft-tal, és a „9300 Általános tartalék” cím elôirányzatának 10 161 E Ft-tal
történô csökkentésével – ebbôl megelôlegezésként
2007. június 30-i elszámolási határidôvel 54 739 E
Ft – egyidejûleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát egyszeri
jelleggel
97 410 E Ft-tal,
ebbôl: személyi juttatások
69 602 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok
22 272 E Ft,
támogatásértékû mûködési kiadás 5 536 E Ft
az alábbi részletezésben:
„3317 Katona József Mûszaki, Közgazdasági Szakképzô Iskola és Gimnázium” cím elôirányzatát
34 728 E Ft-tal
16 fô létszám leépítésével kapcsolatos kiadások miatt,
ebbôl: Személyi juttatások
26 309 E Ft
munkaadókat terhelô
járulékok
8 419 E Ft
létszámkeret-változás
–16 fô
„3503 Újpesti Két tanítási nyelvû Mûszaki
Szakközépiskola, Szakiskola és
Gimnázium” cím elôirányzatát 43 732 E Ft-tal
10 fô létszám leépítésével kapcsolatos kiadások miatt,
ebbôl: Személyi juttatások
28 937 E Ft
munkaadókat terhelô
járulékok
9 259 E Ft
támogatásértékû mûködési kiadás
5 536 E Ft
létszámkeret-változás
–10 fô
„3535 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola” cím elôirányzatát 2 288 E Ft-tal
2 fô létszám leépítésével kapcsolatos kiadások miatt,
ebbôl: Személyi juttatások
1 733 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok 555 E Ft
létszámkeret-változás
–0 fô
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„3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és
Szakiskola” cím elôirányzatát
8 467 E Ft-tal
14 fô létszám leépítésével kapcsolatos kiadások miatt,
ebbôl: Személyi juttatások
6 414 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok 2 053 E Ft
létszámkeret-változás
–14 fô
„3567 Építôipari és Díszítômûvészeti
Szakképzô Iskola” cím
elôirányzatát
2 428 E Ft-tal
1 fô létszám leépítésével kapcsolatos kiadások miatt,
ebbôl: Személyi juttatások
1 840 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok 588 E Ft
létszámkeret-változás
–1 fô
„3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím
elôirányzatát
5 122 E Ft-tal
2 fô létszám leépítésével kapcsolatos kiadások miatt,
ebbôl: Személyi juttatások
3 880 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok 1 242 E Ft
létszámkeret-változás
–0 fô
„3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szi” cím
elôirányzatát
645 E Ft-tal
1 fô létszám leépítésével kapcsolatos kiadások miatt,
ebbôl: Személyi juttatások
489 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok 156 E Ft
létszámkeret-változás
–1 fô
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1769/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
pályázatot nyújt be 42 fô végleges létszámleépítés
miatt 54 738 730 Ft-nak a központi költségvetésbôl
történô biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat
költségvetési szerveinél a meglévô üres álláshelyeken, az elôreláthatólag megüresedô álláshelyeken
vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti
változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál
– munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs lehetôség.
A pályázati kiírásnak megfelelôen a megszüntetett
álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza,
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok
ezt indokolttá teszik.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. április 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1770/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszámleépítéshez kapcsolódó adatok eltérnek az 1769/2006.
(XI. 30.) határozatban jelenleg közölt adatoktól
(42 fô, 54 738 730 Ft), a végleges pályázati anyagra vonatkozó javaslatot a Fôvárosi Közgyûlés
2007. márciusi ülése elé kell terjeszteni.
Határidô: 2007. március
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1771/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét
2006. szeptember 1-jétôl 13 682 fôben (90 fô
csökkenéssel) állapítja meg az 1. számú melléklet
11. oszlopa szerinti részletezésben.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1772/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a „9171 Tanórán kívüli nyelvoktatásra” cím
elôirányzatának 3692 E Ft-tal történô emelésével
egyidejûleg összességében csökkenti az érintett
intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát
tartós jelleggel
3 692 E Ft-tal,
ebbôl személyi juttatások
(3 hónap)
2 862 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok
(3 hónap)
830 E Ft
az 5. számú melléklet szerinti részletezésben.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1773/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
az idegen nyelvi pályázatokon elnyert támogatás
elszámolásához kapcsolódóan a „9130 Idegennyelvi oktatás színvonalának emelésére” cím elôirányzatának 3 349 E Ft emelésével egyidejûleg
csökkenti az érintett intézmények támogatási és
kiadási elôirányzatát egyszeri jelleggel
3 349 E Ft-tal,
ebbôl dologi kiadások
3 349 E Ft
a 6. számú melléklet szerinti részletezésben.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1774/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódóan, az
1517/2005. (VI. 30.) Fôv. Kgy. határozat szerint
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a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztálytól
feladatátvételre került sor a Róbert Károly krt.
49–51. szám alatti telephellyel. Az átadott költségvetési támogatás a már ismert tényadatok alapján
az intézmény mûködtetésére, fenntartására nem
elegendô. Ezért a további üzemeltetéshez szükséges – a 2. számú mellékletben szereplô tartós dologi kiadáson kívül – a 2006. évre 8920 E Ft többlettámogatás biztosítása. Fentiek miatt a „9300 Általános tartalék” cím elôirányzatának csökkentésével
egyidejûleg szükséges megemelni a „3584 Mérei
Ferenc Szakiskola” cím támogatási és kiadási
elôirányzatát egyszeri jelleggel
8 920 E Ft,
ebbôl: dologi kiadások
8 920 E Ft.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1775/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a 2005/2006. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódóan – technikai korrekció miatt – szükséges a
Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola részére a 2006. évre 11 100 E Ft támogatás
biztosítása. Fentiek miatt a „9300 Általános tartalék” cím elôirányzatának 11 100 E Ft csökkentésével egyidejûleg szükséges megemelni a „3575 Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási elôirányzatát egyszeri jelleggel
11 100 E Ft-tal,
ebbôl: személyi juttatások
8 252 E Ft,
munkaadókat terhelô
járulékok
2 848 E Ft.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1776/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a 2006. évi nyári érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím elôirányzatának 340 642 E Ft
csökkentésével egyidejûleg növeli az érintett intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát egyszeri jelleggel
340 642 E Ft-tal,
ebbôl: személyi juttatások
258 062 E Ft,
munkaadókat terhelô
járulékok
82 580 E Ft
a 7. számú melléklet szerinti részletezésben.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1777/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a fenti pontokhoz
kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1778/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a
2006/2007. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó elôirányzat-módosításra, a végleges létszámleépítést finanszírozó központi költségvetési támogatás megpályázására” címû elôterjesztés 2. pontjáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1779/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1759/2006. (XI. 30.) Fôv.
Kgy. határozatát, és úgy dönt, hogy az intézményracionalizálás keretében 2006. június 30-i hatállyal
20 fô létszámot véglegesen leépít. Így a Varga
István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola létszámkerete a 20 álláshely
megszüntetésének következtében 142 fôrôl 122
fôre módosul. A létszámleépítéshez kapcsolódó
pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó
kiadásokra” cím elôirányzatának 61 195 E Ft-tal
történô csökkentésével egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „3533 Varga István Kereskedelmi,
Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola” cím
támogatási és kiadási elôirányzatát 61 195 E Ft-tal,
ebbôl: személyi juttatás
46 360 E Ft,
munkaadókat terhelô
járulékok
14 835 E Ft,
létszámkeret-változás
–20 fô.
A napirend 6. pontja: Javaslat az „M1–M7 autópálya fôvárosi bevezetô szakaszán tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése” tárgyú, az Országos Területfejlesztési
Hivatal Irányító Hatóságával kötött támogatási szerzôdés és a beruházás engedélyokiratának módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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1781/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy.
rendelet 12. § (2) bekezdésében foglalt átruházott
hatáskört és jóváhagyja a „Tömegközlekedési
autóbuszsáv létesítése az M1–M7 autópálya fôvárosi bevezetô szakaszán” megnevezésû engedélyokirat módosítását az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidô: 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1782/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a ROP – 2.1.3.-2005-080002/35 azonosító számú, az Országos Területfejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztési Operatív
Program Irányító Hatóság, közremûködô szervezetként eljáró VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési
és Urbanisztikai Kht.-val a „Tömegközlekedési
autóbuszsáv létesítése az M1–M7 autópálya fôvárosi bevezetô szakaszán” címû pályázat támogatási
szerzôdésének módosítását a 2. számú melléklet
szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert a
szerzôdésmódosítás aláírására.
Határidô: 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1783/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a zajvédô fal alapozásának költségét igényelje vissza az Állami
Autópálya Kezelô Zrt.-tôl.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 7. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006.
(III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1780/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a beruházás megvalósításához szükséges önrész költségeinek megemelkedése miatt a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen belül
20 000 E Ft-tal csökkenti a „Tömegközlekedés
elônyben részesítése 2005/2” feladat elôirányzatát
és ezzel egyidejûleg azonos összeget biztosít a
tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1–M7
autópálya bevezetô szakasz) többletköltségének
elôirányzatára.
Határidô: költségvetési rendelet módosítása
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1784/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az 1. § (2) bekezdés 32. pontjára tett
javaslatot, mely szerint:
„A beruházási rendelet 21/A. §-a alapján megtörtént a költségvetésben jóváhagyott fejlesztési
feladatok felülvizsgálata. Ennek eredményeként
az egyes beruházások, fejlesztések várható teljesítése alapján, a feladatok átütemezéséhez kapcsolódóan a rendelettervezet 1. § (32) bekezdése szerint
javasolom módosítani az érintett címek elôirányzatait”.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1785/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az 1. § (2) bekezdés 46. pontjára tett
javaslatot, mely szerint:
„A Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat végzi
a Fôpolgármesteri Hivatal irodáinak karbantartását, valamint ellátta a március 15-i ünnepség megrendezéséhez kapcsolódó védelmi feladatokat.
A hivatali épület néhány irodacsoportjának karbantartására, továbbá a fenti védelmi feladatokra az
intézmény költségvetése nem tartalmaz elôirányzatot, ezért 31 000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni
a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel javasolom megemelni a
„6008 Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat”
támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások
elôirányzatát”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1786/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az 1. § (2) bekezdés 48. pontjára tett
javaslatot, mely szerint:
„A Fôvárosi Önkormányzat az üzleti és vezetôi tanácsadói szolgáltatások ellátásához kapcsolódó
közbeszerzési eljárás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében 50 000 ezer Ft-tal javasolom
csökkenteni a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások
elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel javasolom megemelni a „7230 Üzleti és vezetôi tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások” cím kiadási,
azon belül a dologi kiadások elôirányzatát”.
A Fôvárosi Közgyûlés
az elôterjesztô által tett kiegészítésekkel és módosításokkal megalkotja 62/2006. (XII. 12.) önkormányzati rendeletét Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló
12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1787/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
az 1256/2006. (VI. 29.) Fôv. Kgy. határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
„úgy dönt, hogy a 268/2006. (II. 23.) Fôv. Kgy. határozat azon részének végrehajtásáról – figyelemmel a végrehajtás átütemezésérôl szóló 653/2006.
(IV. 27.) Fôv. Kgy. határozatra is –, mely az adós-
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ságszolgálati céltartalék képzésére vonatkozik,
a 2007. évi költségvetés keretében rendelkezik”.
Határidô: a 2007. évi költségvetés elfogadása
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1788/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Engedélyezi a Magyar Építômûvészek Szövetsége
500 E Ft összegû támogatásának átutalását a „8447
Fôpolgármesteri keret” cím terhére.
1789/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
A költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdésében
foglalt jogkört a fôpolgármestertôl és az ágazati bizottságtól eseti jelleggel magához vonja, és úgy
dönt, hogy 75 000 E Ft-tal csökkenti a „9117 Vagyongazdálkodás ingatlan vásárlási céltartaléka”
cím a kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel
megemeli a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím
kiadási, azon belül önkormányzati beruházások
elôirányzatát.
1790/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Engedélyezi az Art mozik fejlesztéséhez 21 040 E
Ft összegû támogatás azonnali utalását.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1791/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
ismét napirendjére veszi és megtárgyalja „A Fôvárosi Közgyûlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága elnökének, alelnökeinek és egyéb tagjainak
megválasztása” címû elôterjesztést.
A Fôvárosi Közgyûlés Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottsága elnökének, alelnökeinek és egyéb tagjainak
megválasztása
Elôadók: dr. Steiner Pál, Ikvai-Szabó Imre, Dr. Bagdy
Gábor, Tarlós István, Hock Zoltán
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1792/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 1736-1748/2006. (XI. 30.) Fôv.
Kgy. határozatait hatályon kívül helyezi.
1793/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságba az alábbi
személyeket választja meg:
a) a bizottság elnöke, tagja:
b) a bizottság alelnöke, tagja:
c) a bizottság alelnöke, tagja:
d) a bizottság alelnöke, tagja:
e) a bizottság tagjai:

Tüttô Kata
Várhegyi László
Papcsák Ferenc
Hock Zoltán
Andó Sándor
Élô Norbert
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dr. Havas Szófia
Pelyva György
Székely Gábor
Fiedler Péter
Nyíri Csaba
Ughy Attila
Wertán Zsolt
Határidô: az SZMSZ módosításáról szóló fôvárosi
önkormányzati rendelet hatálybalépését követôen
azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Budapest XII. ker.,
Gyöngyvirág u. 18. szám alatti, 9664 hrsz.-ú ingatlan
pályázat útján történô értékesítésére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1794/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest, XII. kerület, Gyöngyvirág u. 18. szám
alatti, 9664 hrsz.-ú ingatlan ügyében úgy dönt,
hogy az ingatlant 701 300 000 Ft + áfa induló áron,
nyilvános pályázat útján értékesíti. Elfogadja az
elôterjesztés 5. számú mellékletét képezô pályázati
kiírást.
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1795/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolítására,
felhatalmazza a fôpolgármestert az elôterjesztés
6. számú mellékletét képezô megbízási szerzôdés
aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1796/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
A pályázati eljárás lebonyolításának pénzügyi
fedezetét a 2007. évi költségvetési rendeletben, a
Vagyongazdálkodási Keret 2007. évi elôirányzata
terhére biztosítja.
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1797/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 9. pontja: Budapest, XIII. ker., Pap K. u.
14. szám alatti ingatlan licites értékesítése.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1798/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bekezdés alapján és a Fôvárosi
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés
b) pontjában biztosított jogánál fogva a Tulajdonosi Bizottság hatáskörét magához vonja eseti
jelleggel.
1799/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
A Budapest, XIII. kerület, Pap Károly u. 14. sz.
alatti, 27644 hrsz.-ú ingatlan BFVK Zrt. általi nyilvános licit útján történô értékesítését érvényesnek
és eredményesnek nyilvánítja.
Jóváhagyja, megköti az ingatlanra a Gross Modi
Nemzetközi Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és
Szolgáltató Betéti Társasággal 76 000 000 Ft + áfa
vételáron elôkészített, az elôterjesztés 4. számú
mellékletét képezô adásvételi szerzôdést és egyben
felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 10. pontja: Fôvárosi Önkormányzatot
megilletô elôvásárlási jog gyakorlása több ingatlanra
vonatkozóan.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1800/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörét a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô elôvásárlási jog gyakorlására
vonatkozó ügyekben magához vonja.
1801/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat az 1991.
évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése értelmében a
– Bp., I. ker., Csap u. 7. szt. alatt található,
7413/0/A/2 hrsz. alatt felvett, 19 m2 alapterületû
ingatlannak Al-Fallah Yehia részére 3 550 000
Ft + áfa,
– Bp., VIII. ker., Bezerédi u. 10. fsz. 4. sz. alatt
található, 34651/0/A/6 hrsz. alatt felvett, 36 m2
alapterületû ingatlannak Lakatos Béláné (képviselôje: Helle György) részére 647 663 Ft vételárért (Fôvárosi Önkormányzat elôvásárlási jog
gyakorlása esetén 5 400 000 Ft),
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– Bp., VIII. ker., Múzeum u. 5. sz. alatt található,
36566/0/A/26 hrsz. alatt felvett, 15 m2 alapterületû ingatlannak a MILOSZ Kft. részére
1 457 275 Ft + 291 455 Ft áfa,
– Bp., X. ker., Érsemlyéni u. 2. sz. alatt található,
38319/25 hrsz. alatt felvett, 424 m2 alapterületû
ingatlannak, melyen egy 64 m2, illetve egy
54 m2 alapterületû lakás található, Móricz Péter
Ákos és Székely Dóra részére 11 150 000 Ft,
– a) Bp., XI. ker., 3548/44 hrsz. alatt felvett, 53 m2
alapterületû, kivett közterület megnevezésû ingatlan,
b) Bp., XI. ker., 3763/5 hrsz. alatt felvett, 385 m2
alapterületû, kivett beépítetlen terület megnevezésû ingatlan,
Virág Levente részére 4 415 000 Ft + áfa,
– Bp., XI. ker., Mezôkövesd utcában található,
43587/17 hrsz. alatt felvett, 9286 m2 alapterületû ingatlannak az L. B. BUDA VETUS
ARCHITECT Ingatlanforgalmazó Kft. részére
110 000 000 Ft + áfa,
– Bp., XV. ker., 90217 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., XV. ker., Magyar u. 14. sz. alatt
található, 914 m2 alapterületû ingatlan Juhász
Róbert vevô és Juhász Józsefné haszonélvezeti
vevô részére bruttó 9 706 688 Ft,
– Bp., XVIII. ker., Halomi úti volt laktanya területén található, 50 db belterületi „kivett beépítetlen terület” megnevezésû ingatlanoknak:

Sorszám

Hrsz.

Cím

Területnagyság
(m2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

147759/18
147759/19
147759/20
147759/21
147759/22
147759/23
147759/24
147759/29
147759/30
147759/31
147759/32
147759/33
147759/34
147759/35
147759/36
147759/37
147759/38
147759/39
147759/40
147759/42

Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Kétújfalu u.

559
618
719
675
668
660
653
600
653
639
596
612
759
847
656
627
661
664
599
719
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Sorszám

Hrsz.

Cím

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46
47.
48.
49.
50.

147759/43
147759/44
147759/45
147759/46
147759/47
147759/48
147759/49
147759/50
147759/51
147759/52
147759/53
147759/55
147759/56
147759/57
147759/58
147759/59
147759/60
147759/61
147759/62
147759/63
147759/13
147759/14
147759/15
147759/16
147759/66
147759/67
147759/68
147759/70
147759/73
147759/74

Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Kétújfalu u. 44.
Kétújfalu u. 46.
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Kétújfalu u. 48.
Kétújfalu u. 50.
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe
Halomi laktanya területe

Területnagyság
(m2)
588
588
588
560
590
669
620
651
651
651
796
663
765
756
936
750
1382
1137
1090
964
547
580
580
576
857
941
1145
2464
1483
989

a Captial Home Invest Kft. részére 418 583 333 Ft
+ áfa,
– Bp., XX. ker., Ábrahám G. u. 60. szám alatt
található, 179570 hrsz. alatt felvett, 538 m2 alapterületû, ingatlannak Keserû Tamás részére
11 200 000 Ft + 2 240 000 Ft áfa,
– Bp., XXII. ker., Temesvári u. 23. sz. alatt található, 220962/29 hrsz. alatt felvett, 1285 m2
alapterületû ingatlannak Szabó István részére
bruttó 41 120 000 Ft,
– Bp., XXII. ker., Lomnici utcában található,
221329/2 hrsz. alatt felvett, 106 m2 alapterületû
ingatlannak kk. Török Tamás Miklós és kk.
Török Eszter Kata (törvényes képviselôjük: Török Sándor) részére 618 333 Ft + 123 667 Ft áfa,
– Bp., XXII. ker., Erdélyi utcában található,
233070 hrsz. alatt felvett, 316 m2 alapterületû
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–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

ingatlannak Máriás István Tibor részére
1 738 000 Ft + 347 600 Ft áfa,
Bp., XXII. ker., Temesvári utca 25. sz. alatt található, 220962/28 hrsz. alatt felvett, természetben 1200 m2 alapterületû, beépítetlen terület
megnevezésû telekingatlan, melyet Varga Zoltán részére 32 083 333 Ft + 6 416 667 Ft áfa,
a) Bp., XXII. ker., 223131 hrsz. alatt felvett, természetben Bp. XXII. ker., Arany János utcában
található, 136 m2 alapterületû telekingatlan 2/4
tulajdoni hányadának Veres Ferenc és Veresné
Máriás Mária Rozália részére 170 000 Ft +
34 000 Ft áfa,
b) Bp., XXII. ker., 223131 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., XXII. ker., Arany János utcában
található, 136 m2 alapterületû telekingatlan 2/4
tulajdoni hányadának Csillag Péter és Csillag
Péterné részére 170 000 Ft + 34 000 Ft áfa,
Bp., XXII. ker., 221267 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., XXII. ker., Gerinc u. 112. sz.
alatt található, 56 m2 alapterületû ingatlannak
Papi Mihály László, Papi Mihály Lászlóné,
Babus Vladimir Róbert és Babusné Jánosi Magdolna részére 280 000 Ft + 56 000 Ft áfa,
Bp., XXII. ker., 220962/9 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., XXII. ker. Temesvári u. 13/b.
sz. alatt található, 1007 m2 alapterületû ingatlannak Román Krisztina és Tölegyi Zoltán részére
bruttó 30 210 000 Ft,
Bp., XXIII. ker., 186588/1 hrsz. alatt felvett,
3218 m2 alapterületû ingatlan 283/3218 tulajdoni hányadának Kaltenecker János részére
849 000 Ft + 169 800 Ft áfa,
Bp., XXIII. ker., 186588/1 hrsz. alatt felvett,
3218 m2 alapterületû ingatlan 1047/3218 tulajdoni hányadának Tanyik Sándor Mihályné részére 3 141 000 Ft + 628 200 Ft áfa,
Bp., XXIII. ker., 186588/1 hrsz. alatt felvett,
3218 m2 alapterületû ingatlan 234/3218 tulajdoni
hányadának Lelédi Mihály Jánosné és Mihályi
Ferenc István részére 702 000 Ft + 140 400 Ft áfa,
Bp., XXIII. ker., 186588/1 hrsz. alatt felvett,
3218 m2 alapterületû ingatlan 191/3218 tulajdoni
hányadának Turbucz Pálné részére 573 000 Ft +
114 600 Ft áfa,
Bp., XXIII. ker., 195182/4 hrsz. alatt felvett,
207 m2 alapterületû ingatlannak Dacsov Terézia
részére 626 000 Ft + 125 200 Ft áfa,
Bp., XXIII. ker., 195259/4 hrsz. alatt felvett,
490 m2 alapterületû ingatlannak Barabás Gyöngyvér részére 4 900 000 Ft + 980 000 Ft áfa,
Bp., XXIII. ker., 196561/3 hrsz. alatt felvett,
1385 m2 alapterületû ingatlannak Szabó József
és Szabó Józsefné részére 1 923 765 Ft +
384 753 Ft áfa,
Bp., XXIII. ker., 186788/8 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., XXIII. ker., Horgászpart 36/A/2. sz.
alatt található ingatlan 254/660 tulajdoni hánya-
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dának Havlik Rudolfné, Rácz Olívia, Havlik Ferenc Sándor és Lakatos János részére 353 060 Ft
vételárért történô elidegenítése során elôvásárlási
jogával élni nem kíván.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozatok aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1802/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat a 2001.
évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében a
– a) Bp., V. ker., Bástya u. 33. sz. alatti, 24086/0/A/1
hrsz.-ú, 218 m2 alapterületû ingatlan,
b) Bp., V. ker., Bástya u. 33. sz. alatti, 24086/0/A/2
hrsz.-ú, 198 m2 alapterületû ingatlan,
c) Bp., V. ker., Bástya u. 33. sz. alatti, 24086/0/A/3
hrsz.-ú, 236 m2 alapterületû ingatlan,
d) Bp., V. ker., Bástya u. 33. sz. alatti, 24086/0/A/4
hrsz.-ú, 219 m2 alapterületû ingatlan,
e) Bp., V. ker., Bástya u. 33. sz. alatti, 24086/0/A/5
hrsz.-ú, 221 m2 alapterületû ingatlan,
f) Bp., V. ker., Bástya u. 33. sz. alatti, 24086/0/A/6
hrsz.-ú, 219 m2 alapterületû ingatlan
az EQUINOX VENTURES Befektetési Kft. részére mindösszesen 289 000 000 Ft + áfa,
– Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. III/2. szám
alatt található, a társasház bejegyzését követôen
várhatóan a 24564/0/A/20 hrsz. alatt bejegyzésre kerülô, 80,12 m2 alapterületû ingatlannak
George McLellan, James Colleran és Alan Cary
részére 262 965 EUR,
– Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. III/3. szám
alatt található, 59,60 m2 alapterületû, a társasház
bejegyzését követôen várhatóan a 24564/0/A/21
hrsz. alatt bejegyzésre kerülô ingatlannak James
Douglas Mackie Wheeler és Janet Ann Wheeler
részére 196 460 EUR,
– Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. III/1. sz. alatt
található, 68,70 m2 alapterületû, a társasház bejegyzését követôen várhatóan a 24564/0/A/19
hrsz. alatt bejegyzésre kerülô ingatlannak
Hillary Cunningham és Fidelma Asham részére
226 070 EUR,
– Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u. 3. I/8. sz. alatt
található, 70,81 m2 alapterületû, a társasház bejegyzését követôen várhatóan a 24564/0/A/10
hrsz. alatt bejegyzésre kerülô ingatlannak Liam
Cunningham részére 234 500 EUR,
– Bp., V. ker., Veres Pálné u. 17–19. IV/4. sz. alatt
található, 23972/0/A/59 hrsz. alatt felvett, 27 m2
alapterületû ingatlannak John William Kilmister
és Schafhauser Anikó részére 13 400 000 Ft,
– Bp., V. ker., József Attila u. 16. II/3. szám alatt
lévô 24531/0/A/19 hrsz. alatt felvett, 58 m2
alapterületû ingatlannak Szôllôsi Mónika részére 12 900 000 Ft,
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– Bp., V. ker., Ferenciek tere 11. II/1. sz. alatt található, 24305/0/A/15 hrsz. alatt felvett, 76 m2
alapterületû ingatlannak az ISARO Kft. részére
23 500 000 Ft,
– Bp., V. ker., Váci u. 7. sz. alatt található,
24385/0/A/2 hrsz. alatt felvett, 23 m2 alapterületû, ingatlannak Németh Varga Berta részére
5 000 000 Ft,
– Bp., V. ker., 23895/0/A/7 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., V. ker., Váci u. 59. II/6. sz. alatt
található, 71 m2 alapterületû lakás megnevezésû
ingatlannak Caroline McKee, Malcolm Greenhalgh és Christopher Green részére 35 000 000 Ft,
– a) Bp., VI. ker., Nagymezô u. 14. sz. padlásterében található, 29338/0/A/36 hrsz. alatt felvett,
292 m2 alapterületû ingatlannak,
b) Bp., VI. ker., Nagymezô u. 14. sz. padlásterében található, 29338/0/A/37 hrsz. alatt felvett,
282 m2 alapterületû ingatlannak
a Teréz-Tetôtér Plusz Kft. részére 9 000 000 Ft,
– Bp., VI. ker., Andrássy út 29. félemelet 4. sz.
alatt található, 29335/0/A/8 hrsz. alatt felvett,
64 m2 alapterületû lakásingatlannak a PROFIL
Ingatlan Ingatlanhasznosító Kft. részére
17 000 000 Ft,
– Bp., VI. ker., Szinyei Merse Pál u. 1. I/8. sz.
alatt található, 28470/0/A/27 hrsz. alatt felvett,
75 m2 alapterületû lakásingatlannak Chan Yau
Sing részére 28 000 000 Ft,
– Bp., VI. ker., Andrássy út 98. fsz. 4. sz. alatt
található, 28466/0/A/7 hrsz. alatt felvett, 46 m2
alapterületû ingatlannak Pallavicini Alfonso
részére 24 000 000 Ft,
– Bp., VI. ker., Nagymezô u. 14. II/12. sz. alatt
található, 29338/0/A/24 hrsz. alatt felvett, 106 m2
alapterületû lakás megnevezésû ingatlannak
Richard Sweret részére 42 000 000 Ft,
– Bp., VII. ker., Dohány u. 22–24. I/4/A sz. alatt
található, 34496/0/A/17 hrsz. alatt felvett, 58 m2
alapterületû ingatlan Kepecs Gáborné részére
12 500 000 Ft,
– Bp., VII. ker., Rumbach S. u. 9. I/23/a sz. alatt
található, 34198/0/A/31 hrsz. alatt nyilvántartott, 20 m2 alapterületû ingatlannak Csuhány
Éva mint állagvevô és Dr. Boda Gergely, mint
haszonélvezeti jog vevô részére 383 625 Ft,
– Bp., VII. ker., Rumbach S. u. 9. fszt. 11. sz. alatt
található, 34198/0/A/17 hrsz.-on nyilvántartott,
19 m2 alapterületû ingatlannak Szabó Krisztián
12 HH részére 4 860 000 Ft,
– Bp., VII. ker., Wesselényi u. 18. III/20. sz. alatt
található, 34244/0/A/33 hrsz. alatt felvett, 75 m2
alapterületû, társasházi öröklakás ingatlannak
Brannelly Eileen részére 21 750 000 Ft,
– Bp., VIII. ker., Rákóczi út 57. fszt. 4. sz. alatt található, 34637/0/A/175 hrsz. alatt felvett, 50 m2
alapterületû ingatlannak Török Viktor Krisztián
részére 8 600 000 Ft,
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– Bp., XIII. ker., Váci út 6. V. em. 2. sz. alatt található, 25069/2/A/51 hrsz. alatt felvett, 20 m2
alapterületû ingatlannak Kajzinger Gábor részére 4 250 000 Ft,
– Bp., XIX. ker., Kós Károly tér 11. I/10. sz. alatt
található, 160577/0/A/10 hrsz. alatt nyilvántartott, 59 m2 alapterületû ingatlannak Patyi
Beatrix Éva és Major Tibor Botond részére
13 800 000 Ft
vételárért történô elidegenítése során elôvásárlási
jogával élni nem kíván.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozatok aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 11. pontja: Kéthly Anna emlékére mûalkotás felállítása a VII. kerületben.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1803/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Kulturális Bizottságra, valamint a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottságra a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet Kulturális
Bizottság cím 8. pontjában, valamint a Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság cím 3. pontjában átruházott hatáskört.
1804/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja Czinder Antal szobrászmûvész Kéthly
Annát ábrázoló, mészkô talapzatra kerülô bronz
alkotásának felállítását a VII. kerület, Kéthly Anna
téren az alábbi felirattal:
KÉTHLY ANNA
1889–1976
A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT KIEMELKEDÔ
POLITIKUSA
1956-BAN A NAGY IMRE-KORMÁNY
ÁLLAMMINISZTERE
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 12. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló 27 db lakás piaci alapon történô bérbeadására kiírt lakáspályázat eredményének
megállapítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

– Aneszteziológiai – intenzív terápiás – sürgôsségi
ellátás készülékei:

1805/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Szociálpolitikai és
Lakásügyi Bizottság, valamint a fôpolgármester
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet 9. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörét.
1806/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Az elôterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak
szerint dönt a bérlôk személyérôl és az ôket követôk sorrendjérôl.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 13. pontja: Javaslat a 2007. éves gépmûszer céltámogatási pályázat keretfelosztására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1807/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „9112 Évközi indítású beruházások” egészségügyi feladatok, VIII. ágazati keretek
és keretjellegû fejlesztések között céltámogatott
gép-mûszer beszerzések önrészére címen 2007. évre jóváhagyott 96,0 M Ft összeggel tervezett pályázatban a következô beszerzések szerepeljenek:
– Képalkotó diagnosztikai berendezések:

Intézmény

Beszerzés tárgya
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Javasolt
keretösszeg
(E Ft)

Károlyi Sándor
Kórház

1 db röntgenfelvételi
berendezés

25 000

Péterfy Sándor
Utcai Kórház

1 db nagy teljesítményû UH-készülék

35 000

Péterfy Sándor
Utcai Kórház

1 db hordozható
UH-készülék

15 000

Szt. Imre
Kórház

1 db közepes teljesítményû UH-készülék

25 000

Szt. János
Kórház

1 db digitális röntgenberendezés

40 000

Uzsoki Utcai
Kórház

1 db sebészeti
képerôsítô

24 000

Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház

1 db közepes teljesítményû UH-készülék

25 000

Visegrádi
Szakkórház

1 db Csontdenzitometriás készülék

36 000

Heim Pál
Gyermekkórház

1 db nagy teljesítményû UH-készülék

35 000

Intézmény

Beszerzés tárgya

Javasolt
keretösszeg
(E Ft)

Károlyi Sándor
Kórház

1 db moduláris betegôrzô monitor

5 000

Károlyi Sándor
Kórház

3 db kompakt betegôrzô
monitor

7 500

Péterfy Sándor
Utcai Kórház

1 db moduláris
betegôrzô monitor

5 000

Péterfy Sándor
Utcai Kórház

1 db kompakt betegôrzô
monitor

2 500

Péterfy Sándor
Utcai Kórház

1 db közepes tudásszintû
lélegeztetôgép

5 500

Szt. István
Kórház

1 db magas tudásszintû
lélegeztetôgép

8 000

Szt. Imre Kórház 1 db JET lélegeztetôgép

6 500

Szt. Imre Kórház 1 db közepes tudásszintû
lélegeztetôgép

5 500

Szt. János
Kórház

1 db JET lélegeztetôgép

6 500

Szt. János
Kórház

1 db közepes tudásszintû lélegeztetôgép

5 500

Uzsoki Utcai
Kórház

1 db altatógép

14 000

Heim Pál
Gyermekkórház 1 db altatógép

14 000

– Onkológiai ellátást biztosító sugárterápiás eszközök, gépek:

Intézmény

Beszerzés tárgya

Uzsoki Utcai
Kórház

1 db elektronikus
képalkotó berendezés

Javasolt
keretösszeg
(E Ft)
36 000

Határidô: a pályázat benyújtásának határideje
2007. április 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1808/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidô: a megvalósíthatósági tanulmányok benyújtásának határideje 2006. december 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1809/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Elôzetesen kötelezettséget vállal, hogy a céltámogatási pályázatra tervezett 96,0 M Ft összegû önrésszel, és 288,0 M Ft állami támogatással együtt
384,0 M Ft teljes összegbôl lebonyolítási díjra, a
mûszaki ellenôr igénybevételi díjára, továbbá a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez tervezôi díjra összesen 2,5 M Ft tartalékolásra kerüljön, így a pályázat elnyerése esetén 381,5 M Ft
összegû mûszerkeret kerüljön felosztásra.
Határidô: a megvalósíthatósági tanulmányok benyújtásának határideje 2006. december 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1810/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a 96,0 M Ft önkormányzati önrész – a pályázat eredményétôl
függôen – csak részben (vagy egyáltalán nem)
kerülhet felhasználásra, a fennmaradó összeg az
egészségügyi ágazat forrásai között maradjon.
A napirend 14. pontja: Javaslat gyermekvédelmi
intézmények alapító okiratainak módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1811/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi
u. 33.) alapító okiratát az 1/b. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az
alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 1/c. számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1812/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.)
alapító okiratát a 2/b. számú melléklet szerinti
tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
2/c. számú melléklet szerinti tartalommal történô
aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1813/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának
Hûvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest,
Hûvösvölgyi út 165.) alapító okiratát a 3/b. számú

33

melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 3/c. számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1814/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának
Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest,
Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát a 4/b. számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 4/c. számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 15. pontja: A „Táncsics Mihály Kollégium (Budapest, XI. ker., Ménesi út 94.) rekonstrukciójának, átalakításának kivitelezése, berendezési tárgyakkal” tárgyú közbeszerzési eljárás indítását jóváhagyó
döntés kérése.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1815/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 5. számú melléklet Közbeszerzési Bizottság alcím 3–4. pontjában átruházott hatáskört a
„Táncsics Mihály Kollégium (Budapest, XI. ker.,
Ménesi út 94.) rekonstrukciójának, átalakításának
kivitelezése, berendezési tárgyakkal” tárgyú, nemzeti eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési
eljárásban ugyanezen rendelet 49. § (9) bekezdése
alapján esetileg magához vonja.
1816/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az elôterjesztett ajánlati felhívás- és dokumentációtervezetet.
1817/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
A Bírálóbizottság létszámát és összetételét az alábbiak szerint hagyja jóvá:
– 1 fô a Fôvárosi Közgyûlés közbeszerzési ügyekben illetékes bizottsága részérôl, szavazati joggal;
– 1 fô a Fôpolgármesteri Hivatal Oktatási Ügyosztálya részérôl, szavazati joggal;
– 1 fô a Fôpolgármesteri Hivatal Beruházási Ügyosztálya részérôl, szavazati joggal;
– 1 fô az Intézmény részérôl, szavazati joggal;
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– 1 fô a Fôpolgármesteri Hivatal Közbeszerzési
Ügyosztálya részérôl, szavazati joggal, aki a Bírálóbizottság levezetô elnöki tisztségét látja el.
A bírálóbizottsági ülés jegyzôkönyvvezetôjét a
Közbeszerzési Ügyosztály biztosítja.
Határidô: 2006. december 4.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

ság alcím 6. pontjában átruházott hatáskört a
„Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon (Budapest XIV., Mexikói út 60.) rekonstrukció I. ütem
beruházás bontási részfeladatok kivitelezése” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárásban ugyanezen rendelet 49. §
(9) bekezdése alapján esetileg magához vonja.

A napirend 16. pontja: „A Budapest Fôváros Önkormányzata tulajdonában lévô egészségügyi intézmények 2006–2009 évekre vonatkozó önkormányzati biztosi teendôinek teljes körû ellátása” tárgyú közbeszerzési
eljárás elbírálási határidejének meghosszabbítása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

1821/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
A „Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon
(Budapest XIV., Mexikói út 60.) rekonstrukció
I. ütem beruházás bontási részfeladatok kivitelezése” tárgyú közösségi eljárási rend szerinti nyílt
közbeszerzési eljárás eredményhirdetési idôpontját
15 nappal elhalasztja, 2007. január 4-re.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1818/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 5. számú melléklet Közbeszerzési Bizottság alcím 6. pontjában átruházott hatáskört „A Budapest Fôváros Önkormányzata tulajdonában lévô
egészségügyi intézmények 2006–2009 évekre vonatkozó önkormányzati biztosi teendôinek teljes
körû ellátása” tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, keretmegállapodásos közbeszerzési eljárásban ugyanezen rendelet 49. § (9) bekezdése alapján
esetileg magához vonja.

A napirend 18. pontja: Új kormányzati negyed budapesti elhelyezése.
Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Molnár Gyula

1819/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
„A Budapest Fôváros Önkormányzata tulajdonában lévô egészségügyi intézmények 2006–2009
évekre vonatkozó önkormányzati biztosi teendôinek teljes körû ellátása” tárgyú közösségi eljárási
rend szerinti keretmegállapodásos közbeszerzési
eljárás eredményhirdetési idôpontját – az ajánlati
felhívásban szereplô idôponthoz képest – 30 nappal elhalasztja, 2007. január hó 8. napjára.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A napirend 17. pontja: „Mozgásjavító Általános
Iskola és Diákotthon (Budapest, XIV., Mexikói út 60.)
rekonstrukció I. ütem beruházás bontási részfeladatok
kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás elbírálási határidejének meghosszabbítása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1820/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 5. számú melléklet Közbeszerzési Bizott-

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1822/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a Podmaniczky Program fejlesztési irányelveivel
összhangban lévônek ítéli a kormányzati negyed
területének kiválasztását célzó nyilvános eljárás
zárójelentésében foglalt prioritásait.

1823/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a felsorolt három terület kormányzati negyeddé
történô fejlesztését elvileg bármely esetben lehetségesnek tartja, azonban a területi prioritást az
alábbiak szerint javasolja figyelembe venni:
1. Nyugati pályaudvar és környéke,
2. Lágymányosi hídtól délre esô pesti terület,
3. Déli pályaudvar és környéke.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1824/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
az eddigiekhez hasonlóan kinyilvánítja további
részvételi szándékát a kormányzati negyed elôkészítésében és tervezésében (területkiválasztás,
programalkotás, tervpályázat-elôkészítés, részletes
területrendezési, közlekedési, zöldterületi és építészeti tervezés).
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1825/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a kormányzati negyed, illetve a többi nagyprojektek tervezése ügyében a kormányzati illetékesekkel vezetôi szinten
vegye fel a kapcsolatot.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1826/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Budapest Fôváros településrendezési szerzôdésben
kívánja rögzíteni a Kormánnyal való együttmûködés feltételeit, különös tekintettel a kormányzati
negyed infrastrukturális feltételei projektbe illesztésének garanciáira.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1827/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
az építészeti minôség és a projekt presztízsértéke
miatt szükségesnek tartja egy nyílt nemzetközi
tervpályázat kiírását és lebonyolítását.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 19. pontja: Javaslat „vis maior” keretbôl történô támogatásokra és támogatás igénylése a decentralizált keret központi „vis maior” tartaléka terhére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1828/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
az 1992. évi LXXXIX. törvény 1/A. § (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva jóváhagyja az elôzetes elnöki döntés keretében megítélt
támogatásokat a fôvárosi „vis maior” keret terhére
az alábbiak szerint:
Önkormányzat

Összeg (Ft-ban)

III. ker. Önkormányzat

26 028 346

IV. ker. Önkormányzat

410 143

XIII. ker. Önkormányzat

4 640 121

Fôvárosi Önkormányzat

13 441 390

Összesen:

44 520 000
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1829/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért az elôzetes elnöki döntéssel a központi
„vis maior” tartalékból a Fôvárosi Önkormányzat
részére, az elôterjesztés 1. számú melléklete szerint
igényelt 739 745 522 Ft támogatással.
1830/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy tájékoztassa a Fôvárosi Közgyûlést az igényelt támogatási összeg
minisztériumi jóváhagyásáról.
Határidô: az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium döntésének kézhezvételét követô
közgyûlési ülés
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 20. pontja: Budapest, I. ker., Dísz tér
4. sz. alatti ingatlan elôvásárlási jog gyakorlása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1831/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:
„A 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése és
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Fôvárosi Közgyûlés
úgy dönt, hogy a 6519 hrsz. alatt felvett 1753 m2
alapterületû „irodaház” megnevezésû, természetben Bp., I. ker., Dísz tér 4. sz. alatt található ingatlan 1498/1754 arányú tulajdoni hányadának
1 000 000 000 Ft + 200 000 000 Ft áfa vételárért a
HB LAND Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére történô elidegenítése során elôvásárlási jogával
élni kíván.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az elôvásárlási
jognyilatkozat kiadására, egyben felkéri a fôpolgármestert, hogy készítsen elôterjesztést a szükséges pénzügyi forrás biztosítására és a költségvetési
rendelet módosítására”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1832/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a 2001. évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése és a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a 6519 hrsz.
alatt felvett 1753 m2 alapterületû „irodaház” megnevezésû, természetben Bp., I. ker., Dísz tér 4. sz. alatt
található ingatlan 1498/1754 arányú tulajdoni hányadának 1 000 000 000 Ft + 200 000 000 Ft áfa
vételárért a HB LAND Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. részére történô elidegenítése során elôvásárlási jogával élni nem kíván.
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Felhatalmazza a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a VII. kerületi közterületek tulajdonjogának megszerzésére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1833/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. §-a
alapján úgy dönt, hogy megköti a Budapest, VII. kerület, 33471 hrsz.-ú, természetben Damjanich utca,
a 32849/3 hrsz.-ú és a 33039/1 hrsz.-ú, természetben Dózsa György út, a 34058 hrsz.-ú, természetben Erzsébet körút, a 34224 hrsz.-ú, természetben
Károly körút, a 32955/1 hrsz.-ú és a 32955/2 hrsz.-ú,
természetben Thököly út, valamint a 33530 hrsz.-ú,
természetben Lövölde tér közterületi ingatlanok
Fôvárosi Önkormányzat javára történô ingyenes
tulajdonba adására vonatkozó, 2. számú mellékletként csatolt szerzôdést a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesztés 2. számú mellékletét képezô szerzôdés
aláírására.
Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 22. pontja: Javaslat alapítvány támogatására a 2006. évi Települési Értékvédelmi Támogatásból.
Elôadó: dr. Steiner Pál
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1834/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésrôl szóló 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 23. § (12) bekezdés alapján a Várostervezési
és Városképvédelmi Bizottság 2694/2006. (IX. 7.)
sz. határozata, valamint a Kulturális Bizottság
139/2006. (IX. 28.) határozata alapján a 7216 címkód alatti Települési Értékvédelmi Támogatás
2006. évi elôirányzatának terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítvány részére a
megjelölt összegben.
Támogatott

Támogatás célja

Támogatás
összege

1. 75. sorszámú
pályázat Csepeli
Munkásotthon
Alapítvány
Budapest, XXI. kerület, Árpád utca 1.

235 darab nézôtéri
szék felújítása,
kárpitozása,
linóleum cseréje

9 500 000 Ft

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2006. november 30-i nyílt
ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

2007. február 9.
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Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2006. december 14–20-i ülésének
jegyzôkönyvébôl

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1836/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a
Javaslat a BKV Zrt. 2007. évi viteldíjaira” címû
elôterjesztést.

1841/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat felügyelôbizottsági tagok cseréjére” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1837/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat az ivóvíz- és csatornahasználati díj 2007.
évi mértékére” címû elôterjesztést.

1842/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat az újonnan alakuló képviselô-testület
munkájának informatikai támogatása céljából notebook-ok beszerzéséhez forrás biztosítására” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1838/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a lakossági távhô-szolgáltatási díjak
2007. évi korrekciójára és az áralkalmazási és díjfizetési feltételeket tartalmazó 84/2005. (XII. 16.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására, új lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási díjak megállapítására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1839/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 1/a. pontként tárgyalja meg „A
FÔGÁZ Zrt. Igazgatóságában és Felügyelôbizottságában történô tagcserék és alapszabály módosítása” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1840/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat felügyelôbizottsági tag cseréjére” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1843/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1844/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítása)”
címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1845/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg
„A fôpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi-használata megállapítása” címû elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1846/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés egyes bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és egyéb tagjainak, valamint
tanácsnokainak megválasztására” címû elôterjesztést.

10.

11.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1847/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Fôvárosi Közterület-felügyelet 2007. évi kiemelt céljainak meghatározására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1848/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1/a. A FÔGÁZ Zrt. Igazgatóságában és Felügyelôbizottságában történô tagcserék és alapszabály
módosítása.
1/b. Javaslat felügyelôbizottsági tag cseréjére.
1/c. Javaslat felügyelôbizottsági tagok cseréjére.
2. Javaslat az újonnan alakuló képviselô-testület
munkájának informatikai támogatása céljából
notebook-ok beszerzéséhez forrás biztosítására.
3. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
4. Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítása).
5. A fôpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsihasználata megállapítása.
6. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés egyes bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és egyéb tagjainak, valamint tanácsnokainak megválasztására.
7. Javaslat a települési közszolgáltatási szilárdhulladék-kezelési díj 2007. évi mértékének
megállapítására. A közszolgáltatási szerzôdés
végrehajtásának éves értékelése.
8. Javaslat a kéményseprô-ipari közszolgáltatás
2007. évi díjtételeire. A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves értékelése.
9. Javaslat a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
a) Javaslat a kegyeleti közszolgáltatás 2007.
évi díjtételeire és a 65/2000. (XII. 19.) Fôv.
Kgy. rendelet módosítására.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.
24.

2007. február 9.
b) A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves értékelése.
c) 2007. évi sírhely-gazdálkodási terv.
Javaslat a települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási
díj 2007. évi mértékének megállapítására. A
közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának
éves értékelése.
Javaslat az ivóvíz- és a csatornahasználati díj
2007. évi mértékére.
Javaslat a lakossági távhô-szolgáltatási díjak
2007. évi korrekciójára és az áralkalmazási és
díjfizetési feltételeket tartalmazó 84/2005.
(XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására, új
lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási
díjak megállapítására.
Javaslat a BKV Zrt. 2007. évi viteldíjaira.
Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól
és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendrôl szóló 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására.
Javaslat 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 módosítására.
Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a
nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslat.
Javaslat a Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az
üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat az 54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy.
rendelet alapján helyi védettség alá helyezésre,
illetve helyi védettség megszüntetésére.
Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház új elnevezésére.
Javaslat a Központi Mûszaki Nyilvántartó és
Mérnöki Iroda záró beszámolójának elfogadására.
Javaslat „Gyermekotthonok karácsonya 2006”
rendezvény támogatására.
Javaslat a Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása,
József A. u. építés engedélyokiratának jóváhagyására.
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25. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006.
(III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
26. Javaslat a 2007. évi átmeneti finanszírozásra és
költségvetési gazdálkodásra.
27. a) Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet és a Fôpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.
b) Javaslat a Fôvárosi Illetékhivatal megszûnésével összefüggô vagyoni és munkajogi intézkedések megtételére.
28. Javaslat az ENVIRODUNA Kft.-vel kötött
használati megállapodás 2. számú módosítására (Bp., V. ker., Curia u. 3.).
29. Javaslat a Budapest, IX. ker., Ráday u. 10–12.
sz. alatti (hrsz.: 36820-36821) ingatlanok használatának – a 4-es metró építése céljából –
a DBR Metró részére történô biztosítására.
30. Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a
SPAR Áruház (Budapest III. ker., Csobánka
tér 3. szám; hrsz.: 62321/42) átalakítási engedélyezési tervéhez.
31. Budapest, XIV. kerület, Olof Palme sétány 3. sz.
alatti „HUNGEXPO felépítmények” elôvásárlási ügye.
32. Budapest, V. ker., Március 15. tér 3. sz. alatti
24321 hrsz.-ú ingatlan (volt FCSM székház)
értékesítésének ügye.
33. Javaslat a Bp., XI. ker., Árasztó u.–Duna u.
mentén fekvô 43576/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményére.
34. A BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.
2006. december 18-i taggyûlésével összefüggô
kérdések.
35. Budapest, III. ker., Gázgyár u. 1–3. – A
Graphisoft Park Kft. kérelme.
36. Fôvárosi Önkormányzatot megilletô elôvásárlási jog gyakorlása több ingatlanra vonatkozóan.
37. Több évre szóló mûködési elôirányzat biztosítása az önkormányzati ôrzött P+R parkolókban
a vagyonvédelmi szolgáltatásra.
38. Donauhanse INTERREG III. B Cadses projekt
partnerségi megállapodás aláírása.
39. Javaslat szerzôdések megkötéséhez hozzájárulás megadására.
40. Javaslat elôzetes hozzájárulás megadására a
Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô
egyes egészségügyi intézmények bérleti szerzôdéseihez és megállapodásaihoz.
41. Javaslat fôvárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.
42. Javaslat a Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság 2007. évi támogatására.
43. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány
alapítói okiratának módosítására.
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44. Javaslat az Értelmi Fogyatékosok Otthona
Tordas ingatlanvásárlás és lakóotthonná alakítás engedélyokiratának 1. számú módosítás jóváhagyására.
45. Javaslat a Thália Színház Kht. és a Budapesti
Kamaraszínház Kht. haszonkölcsön szerzôdésének megkötésére.
46. A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évi
Használati Szabályzata.
47. Az üzleti/értékesítendô portfólió vagyon C
alcsoportjába tartozó tôzsdei részvények értékesítési minimálárának meghatározására a
Fôpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe
tartozó tôzsdei részvények átsorolása a BFVK
Zrt. vagyonkezelésébe.
48. Budapest, V. kerület, József Attila u. 3. és József nádor tér 1. sz. alatt található ingatlanok
elôvásárlási jog gyakorlása.
49. Elôterjesztés a központi és fôvárosi céltámogatással 1999 óta megépült Budapest II., és a
XV. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen, valamint a XXII. kerületi csatornavagyon befejezett, aktivált eszközként történô
átadás-átvételére.
50. Beregszász megsegítése.
51. Javaslat a FOK Kht.-val kötendô szerzôdés jóváhagyására.
52. Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház címzett
támogatásból történô beruházás engedélyokiratának 3. számú módosítására.
53. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat, valamint
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények” akciójának támogatásáról
szóló Támogatási Szerzôdés jóváhagyására és
felhasználására.
54. Javaslat teljesítménykövetelmények alapját
képezô kiemelt célok meghatározására a
Fôpolgármesteri Hivatalban 2007. évre.
55. Budapest Fôváros Közigazgatási Hivatala vezetôjének 02-630/2006. számú törvényességi
észrevétele.
56. Cserné Szekeres Adrienn gondnok fellebbezése Szekeres Ariél Lilla személyi térítési díj
ügyében.
57/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
A napirend 1/a. pontja: A FÔGÁZ Zrt. Igazgatóságában és Felügyelôbizottságában történô tagcserék és
alapszabály módosítása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A napirend 1/b. pontja: Javaslat felügyelôbizottsági
tag cseréjére.
Elôadó: dr. Steiner Pál
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A napirend 1/c. pontja: Javaslat felügyelôbizottsági
tagok cseréjére.
Elôadó: Tarlós István
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 2. pontja: Javaslat az újonnan alakuló
képviselô-testület munkájának informatikai támogatása
céljából notebook-ok beszerzéséhez forrás biztosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1855/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés tagjai részére új notebook-ok beszerzése érdekében Budapest
Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésében a „Számítástechnikai eszközök 2004–2012”
feladaton 34,0 M Ft többletelôirányzatot biztosít.
Határidô: 2007. évi költségvetés elfogadásakor
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 3. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1856/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint a 25. pontot úgy javasolja módosítani, hogy: „Elôzetes véleményezési jogot gyakorol az egyszemélyes gazdasági társaság, illetve
közhasznú társaság legfôbb szervének a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében
fel nem sorolt egyéb, törvény által hatáskörébe
tartozó jogait – a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (4)–(8) bekezdésében foglaltak kivételével –, az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottság hozzájárulásával”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1857/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem fogadja el a Gazdasági Bizottságra vonatkozó 25. pontban foglaltakat, mely szerint:
„Gyakorolja az egyszemélyes gazdasági társaság,
illetve közhasznú társaság legfôbb szervének a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (1) be-
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kezdésében fel nem sorolt egyéb, törvény által
hatáskörébe tartozó jogait – a 27/1995. (V. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 20. § (4)–(8) bekezdésében
foglaltak kivételével –, az SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottság hozzájárulásával.
Dönt továbbá minden más, az elôbbi társaságok
alapszabályának rendelkezése által alapítói döntést
igénylô kérdésben, a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 20. § (4)–(8) bekezdésében foglaltak kivételével”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1858/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem fogadja el a Gazdasági Bizottságra vonatkozó 26. pontban foglaltakat, mely szerint:
„Többszemélyes társaságoknál a társaság legfôbb
szervének döntését megelôzôen határoz a 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében
fel nem sorolt egyéb, törvény által a legfôbb szerv
hatáskörébe utalt jogok gyakorlása tekintetében – a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (4)–(8)
bekezdésében foglaltak kivételével –, az SZMSZ
6. számú melléklete szerint illetékes bizottság hozzájárulásával. Elôzetesen határoz továbbá minden
más, az elôbbi társaságok alapszabályának rendelkezése által alapítói döntést igénylô kérdésben, a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. § (4)–(8)
bekezdésében foglaltak kivételével”.
A Fôvárosi Közgyûlés
az elfogadott módosítással megalkotja 63/2006.
(XII. 18.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1859/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a tanácsnokok
feladatai és munkafeltételei meghatározásáról készüljön közgyûlési elôterjesztés.
Határidô: a Közgyûlés februári rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendelet módosítására).
Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1860/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fôvárosi
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítása)” címû elôterjesztést ebédszünet után
tárgyalja meg.

1866/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
megbízatásának idôtartamára 2006. december 14-i
kezdôdô hatállyal Hagyó Miklós fôvárosi képviselôt fôállású fôpolgármester-helyettesnek megválasztja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Fôpolgármester-helyettes
megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi-használata megállapítása.
Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1861/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a fôpolgármester-helyettes megválasztásának (titkos szavazás) lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot
hoz létre.
A Szavazatszámláló Bizottság elnökének, tagjának
dr. Steiner Pált megválasztja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1862/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Vaskor
Lászlót megválasztja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1863/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Szatmáryné
Jähl Angélát megválasztja.

1867/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Hagyó Miklós fôpolgármester-helyettes illetményét 2006. december 14-i kezdôdô hatállyal havi
630 000 Ft-ban állapítja meg.
1868/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Hagyó Miklós fôpolgármester-helyettes részére 2006. december 14-i kezdôdô hatállyal illetménye 20%-ának megfelelô mértékû, összegszerûen
126 000 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.
1869/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
A fôpolgármester-helyettes részére 2006. december 14-i hatállyal biztosítja a tisztség ellátásával
összefüggésben – az adóköteles természetbeni juttatásként kezelendô – a hivatali gépjármû magáncélú használata, valamint a céges telefon (vezetékes, mobil) szolgáltatások magáncélra is kiterjedô
használata költségeinek és adó- illetve adó jellegû
közterheinek a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 70. § (1)–(2) bekezdése,
valamint a 69. § (1) bekezdés mb) pontja szerinti
fedezetét Budapest Fôváros Önkormányzatának
éves költségvetési rendeletében.

Képviselôi kérdések, interpellációk
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1864/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
a Szavazatszámláló Bizottság tagjának dr. Rétvári
Bencét megválasztja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1865/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Ikvai-Szabó
Imrét megválasztja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1870/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Tarlós István és dr. Pesti Imre interpellációjára adott
választ elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1871/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
dr. Pesti Imre interpellációjára adott választ elfogadja.
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a Fôvárosi Közgyûlés

1872/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ
elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1873/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Kucsák László interpellációjára adott választ elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1874/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjára adott választ elfogadja.
Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés egyes bizottságai elnökeinek, alelnökeinek és egyéb tagjainak, valamint tanácsnokainak megválasztására.
Elôadó: dr. Steiner Pál, Ikvai-Szabó Imre
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1896/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja Ikvai-Szabó Imre indítványát és a
– „Javaslat a lakossági távhô-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl,
valamint a távhô-szolgáltatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) önkormányzati
rendelet módosítására.
– Javaslat új lakossági (háztartási) célú távhôszolgáltatási díjak megállapítására” címû elôterjesztést 6. napirendként és a
– Javaslat a BKV Zrt. 2007. évi viteldíjaira” címû
elôterjesztést 7. napirendként
tárgyalja meg.
A napirend 6. pontja: Javaslat a lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfizetési
feltételekrôl, valamint a távhô-szolgáltatási csatlakozási
díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítására.
Javaslat új lakossági (háztartási) célú távhô-szolgáltatási díjak megállapítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

2007. február 9.
A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 64/2006. (XII. 22.) önkormányzati
rendeletét a lakossági távhô-szolgáltatási díjakról,
az áralkalmazási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhô-szolgáltatási csatlakozási díjakról
szóló 84/2005. (XII. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról, az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 7. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2007. évi
viteldíjaira.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1897/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence módosító indítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a GYES-en,
GYED-en, a Terhességi gyermekágyi segélyen lévô
szülô számára 50%-os kedvezményt biztosít”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1898/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát,
mely szerint:
„A BKV díjemeléshez kapcsolódóan úgy határoz,
hogy 2007-ben a BKV Zrt. tömegközlekedési szolgáltatás összhálózati teljesítményét nem csökkenti”.
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 65/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság hatósági árformába tartozó
viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való
megállapításáról és azok alkalmazási feltételeirôl.
A napirend 8. pontja: Javaslat a települési közszolgáltatási szilárdhulladék-kezelési díj 2007. évi mértékének megállapítására. A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves értékelése.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1899/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dr. Endrédy István módosító indítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a települési szilárdhulladék-kezelési szolgáltatásra 2007-ben
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az FKF Zrt. számára az eddig végigtárgyaltakon túl
650 millió forintot biztosít, annak érdekében, hogy
a budapesti hulladékkezelési díj emelése maximum
5 százalék legyen a következô évben.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1900/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a települési szilárdhulladék-kezeléssel
összefüggô közszolgáltatási feladatok teljesítésérôl
szóló 1. számú melléklet szerinti beszámolót és ezzel egyidejûleg a szolgáltató szerzôdésbôl fakadó
kötelezettségét végrehajtottnak tekinti.
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 66/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendeletét a települési szilárdhulladék-gazdálkodással
összefüggô önkormányzati feladatokról, különösen
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 61/2002.
(X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1901/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy kezdeményezze a
Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. vezérigazgatójánál, hogy az FKF Zrt. a 2007. évre 426 M Ft forrást
biztosítson a „HÁLÓZAT-Budapesti Díjfizetôkért
és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közérdekû felajánlás formájában a szolgáltatást igénybevevô, rászoruló fogyasztók fizetôképességének
fenntartása céljából.
Határidô: 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 9. pontja: Javaslat a kéményseprô-ipari
közszolgáltatás 2007. évi díjtételeire. A közszolgáltatási
szerzôdés végrehajtásának éves értékelése.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1902/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat és a Fôvárosi
Kéményseprôipari Kft. között létrejött közszolgáltatási szerzôdés 2006. évi végrehajtásának teljesítésérôl szóló jelentést és úgy értékeli, hogy a
szolgáltató a szerzôdésben foglalt kötelezettségeit
maradéktalanul teljesítette.
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megalkotja 67/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendeletét a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról az elôterjesztés 3. számú melléklete
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 2007. évi díjtételeire és a 65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására.
c) A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves
értékelése.
d) 2007. évi sírhely-gazdálkodási terv.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 68/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendeletét a köztemetôkrôl és a temetkezés rendjérôl
szóló 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az elôterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal,
megalkotja 69/2006. (XII. 22.) önkormányzati rendeletét a kegyeleti közszolgáltatás díjairól szóló
65/2000. (XII. 19.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az elôterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1903/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat és a Budapesti
Temetkezési Intézet Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerzôdés éves végrehajtásáról szóló beszámolót és úgy értékeli, hogy a szolgáltató a szerzôdésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul
teljesítette.
Jóváhagyja az 58/2000. (X. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
végrehajtásából adódó, a Budapesti Temetkezési
Intézet Zrt. által elkészített 2007. évi sírhely-gazdálkodási tervet.
A napirend 11. pontja: Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2007. évi mértékének megállapítására.
A közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásának éves értékelésére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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a Fôvárosi Közgyûlés

1904/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat és a Fôvárosi
Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. között létrejött közszolgáltatási szerzôdés végrehajtásáról szóló 1. számú melléklet szerinti jelentést és
úgy értékeli, hogy a Szolgáltató a szerzôdésben
foglalt kötelezettségeit teljesítette.
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja a 70/2006. (XII. 22.) önkormányzati
rendeletét a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkormányzati feladatokról,
különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 12. pontja: Javaslat az ivóvízdíj és a csatornahasználati díj 2007. évi mértékére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja a 71/2006. (XII. 22.) önkormányzati
rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközmûbôl szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati
tulajdonú víziközmû által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb
hatósági díjának Budapest Fôváros közigazgatási
területén való megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételérôl szóló 4/1995. (II. 13.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1905/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Csatornázási
Mûvek Zrt.-vel 2007. évre érvényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú pénzeszköz
átadás-átvételérôl, a csatornahasználati díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolásokról szóló megállapodást az elôterjesztés
6. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben
felkéri a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2007. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1906/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 8. számú melléklet alapján tegyen javaslatot a 2007. évi csatornahasználati díjba beépített fejlesztési forrásokból
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megvalósuló beruházások kiadásainak és azok
forrásainak módosítására.
Határidô: 2007. évi költségvetési koncepció
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1907/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Csatornázási
Mûvek Zrt.-vel a 2007. évi, vízterhelési díj visszaigénylésére vonatkozó megállapodást az elôterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a fôpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidô: 2007. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1908/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 1151/2004. (V. 27.) Fôv.
Kgy. határozatot.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 13. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást
nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól
és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendrôl szóló
12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja a 72/2006. (XII. 22.) önkormányzati
rendeletét a fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó, szakosított szociális intézmények
intézményi térítési díjairól és a térítési díjakkal
kapcsolatos eljárási rendrôl szóló 12/1997. (III. 20.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 6. számú melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 14. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben
alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja a 73/2006. (XII. 22.) önkormányzati
rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 15. pontja: Javaslat 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 módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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megalkotja 74/2006. (XII. 29.) Fôv. Kgy. rendeletét 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
a melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 16. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására vonatkozó javaslat.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 75/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 17. pontja: Javaslat a Budapest fôváros
közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló
19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja a Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló
19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 76/2006. (XII. 29.) Fôv. Kgy. rendeletet a
2. számú melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 18. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1909/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest, XXIII. kerület, Soroksár,
Ócsai út–M0 autóút–közigazgatási határ–Budapest–Kelebia vasútvonal által határolt (BILK) területre vonatkozó rendelettervezet 5. számú mellékletét, a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 77/2006. (XII. 29.) önkormányzati
rendelet 1. számú melléklete módosításaként.
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1910/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest, III. kerület, Királyok útja
– 60116 hrsz.-ú telek északi határa–Kossuth Lajos
üdülôpart–Temesvári utca által határolt területre
vonatkozó rendelettervezet 1. számú mellékletét, a
Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról
szóló 77/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete módosításaként.
1911/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest, IX. kerület, korrekciós jellegû módosításokra vonatkozó rendelettervezet 2/a–f.
számú (5 db) mellékletét, a Fôvárosi Szabályozási
Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 77/2006. (XII. 29.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete módosításaként.
1912/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest, IX. kerület, „VolánbuszSkanska” (Könyves K. krt.–Üllôi út–MÁV vasútvonal–Gyáli út által határolt) tömbre vonatkozó
rendelettervezet 3. számú mellékletét, a Fôvárosi
Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.)
Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló
77/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete módosításaként.
1913/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest, XI. kerület, Kôérberki út
36. sz. ingatlan területére vonatkozó rendelettervezet 4. számú mellékletét, a Fôvárosi Szabályozási
Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 77/2006. (XII. 29.)
önkormányzati rendelet 1. számú melléklete módosításaként.
1914/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a Budapest, XXIII. kerület, Haraszti
szôlôk melletti út–Haraszti út–kerülethatár–Horgászparti út által határolt tömb egy részére vonatkozó rendelettervezet 6. számú mellékletét, a
Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról
szóló 77/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendelet
1. számú melléklete módosításaként.
A Fôvárosi Közgyûlés
a mellékletnek megfelelô tartalommal megalkotja
77/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét a
Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.
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a Fôvárosi Közgyûlés

1915/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosítás fôvárosi
nyilvántartáson történô átvezetésérôl gondoskodjon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 19. pontja: Javaslat az 54/1993. (1994.
II. 1.) Fôv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség alá
helyezésre, illetve helyi védettség megszüntetésére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 78/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét a fôváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelmérôl szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1916/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
az alábbi épületeket nem helyezi helyi védettség alá:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.

2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.

Budapest, II. kerület, Budakeszi út 13.
Budapest, II. kerület, Budakeszi út 21.
Budapest, II. kerület, Csévi utca 4/B
Budapest, II. kerület, Detrekô utca 1/A
= Hankóczy Jenô utca 15.
Budapest, II. kerület, Dénes út 1.
= Budakeszi út
= Hárshegyi út
Budapest, II. kerület, Hankóczy
Jenô utca 17–19.
= Detrekô utca 2.
Budapest, II. kerület, Herman Ottó út 8.
Budapest, II. kerület, Hûvösvölgyi út 36.
Budapest, II. kerület, Hûvösvölgyi út 62.
= Kuruc utca 1/A–1.
Budapest, II. kerület, Lepke utca 3.
Budapest, II. kerület, Orsó utca 3.
Budapest, II. kerület, Orsó utca 14–16.
= Hidász utca 8/B
Budapest, II. kerület, Tárogató út 51.
Budapest, II. kerület, Virág árok 17.
= Branyiszkó út 38.
Budapest, XIII. kerület,
Hollán Ernô utca 4.
Budapest, XIII. kerület,
Jászai Mari tér 4/A
Budapest, XIII. kerület, Jászai Mari tér 4/B

2.18. Budapest, XIII. kerület, Radnóti
Miklós utca 27.
= Tátra utca 22/A

hrsz.: 10 952/7
hrsz.: 10 953/2
hrsz.: 11 927/2
hrsz.: 12 265/2
hrsz.: 10 919/1

hrsz.: 12 266/4
hrsz.: 12 035/3
hrsz.: 11 148
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2.19. Budapest, XIII. kerület, Tátra utca 21.
= Gergely Gyôzô utca 4.
2.20. Budapest, XIII. kerület, Váci út 44.
2.21. Budapest, XIII. kerület, Váci út 48/A, B
= Alig utca 2.
= Victor Hugo utca 1.
2.22. Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 62.
= Gogol utca 28.

hrsz.: 25 272/6
hrsz.: 25 391/2
hrsz.: 25 459/6
hrsz.: 25 511

Határidô: 2007. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 20. pontja: Javaslat a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház új elnevezésére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1917/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház
alapító okiratát az elôterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal, egyúttal felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat kiadására.
Határidô: 2007. január 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 79/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az elôterjesztés
6. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 21. pontja: Javaslat a Központi Mûszaki
Nyilvántartó és Mérnöki Iroda záró beszámolójának elfogadására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

hrsz.: 11 129/8
hrsz.: 12 339/4
hrsz.: 12 317/2
hrsz.: 12 429/2
hrsz.: 11 125/1
hrsz.: 12 301/8
hrsz.: 25 119/5
hrsz.: 25 119/1

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1918/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Központi Mûszaki Nyilvántartó és
Mérnöki Iroda költségvetési szerv tevékenységét
lezáró mérlegét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal azzal, hogy az intézmény pénzmaradványát
elfogadja a 2. számú melléklet 4. oszlopa 22. sora
szerinti 1314 E Ft-os összeggel, amit korrigál a
2006. október 30-án zárolt bankszámla 8675 E Ft-os
egyenlege, összességében 9989 E Ft-tal.

hrsz.: 25 119/2
hrsz.: 25 252/1

1919/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
A bankszámla jogutód számlára történô leürítése
miatt a „6006 Központi Mûszaki Nyilvántartó és
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Mérnöki Iroda” címen megemeli 8675 E Ft-tal a
pénzforgalom nélküli bevétel elôirányzatát, továbbá
7878 E Ft-tal a támogatásértékû mûködési kiadási
elôirányzatát, és 797 E Ft-tal a felhalmozási célú
támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése kiadási
elôirányzatát, ugyanakkor megemeli a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel” cím támogatás
értékû mûködési bevétel TB-alap nélkül bevételi
elôirányzatát 7878 E Ft-tal, a „8524 Felhalmozási
célú támogatási kölcsön visszatérülése” cím támogatási kölcsön bevételi elôirányzatát 797 E Ft-tal, a
„8416 Megszûnt intézmények” cím dologi kiadások
(áfával) kiadási elôirányzatot 8675 E Ft-tal.
1920/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Az intézmény megszüntetésével kapcsolatban felmerült kifizetésekre (végkielégítés, egyéb bér jellegû
kifizetések és járulékai) jóváhagyott összeg fel nem
használt részének visszapótlása érdekében csökkenti
a „6006 Központi Mûszaki Nyilvántartó és Mérnöki
Iroda” cím támogatási és kiadási (ezen belül: személyi juttatások 1933 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok 618 E Ft) elôirányzatát 2551 E Ft-tal, egyidejûleg
azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az
önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó
kiadásokra” cím mûködési célú tartalék elôirányzatát.
1921/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
A „6006 Központi Mûszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda” cím engedélyezett létszámát 35 fôvel
lecsökkenti.
Címkód
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1922/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Központi Mûszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda költségvetési intézmény
a jogutód nélküli megszüntetéséhez kapcsolódó racionalizálás keretében 2006. október 31-i hatállyal
20 fôt véglegesen leépített.
1923/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az intézmény megszüntetésével összefüggô végleges létszámleépítésekkel kapcsolatos pályázat benyújtása miatt készítsen elôterjesztést.
Határidô: 2007. március 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 22. pontja: Javaslat „Gyermekotthonok
karácsonya 2006.” rendezvény támogatására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1924/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja az Oktatási Bizottságra átruházott hatáskört és a „9205 Ifjúsági célú
bizottsági keret céltartaléka” címrôl a felsorolt
intézményeket (címeket) az alábbi támogatásban
részesíti a „Gyermekotthonok karácsonya 2006.”
rendezvénnyel kapcsolatban:

Cím

Tárgy

Támogatás
(Ft)
2 000 000

5301

Budapesti Mûvelôdési Központ

1119 Budapest, Etele út 55.

4201
4203
4204
4206
4207
4208
4210
4213

Aga Gyermekotthon
Hungária Általános Iskolai Kollégium
Gyermekotthon és Általános Iskola
József Attila Átmeneti Gyermekotthon
Gyermekotthon
Gyermekotthon
Utógondozó Otthon
Gyermekotthon és Általános Iskola
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon,
Átmeneti Otthon és Ált. Isk.
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon
és Ált. Isk.
Béke Gyermekotthon
Kossuth Lajos Gyermekotthon
és Ált. Isk.
Cseppkô Utcai Gyermekotthon
Kaffka Margit Gyermekotthon
Gyermekotthon
Gyermekotthon
Területi Gyermekvédelmi Szolgálat
Átmeneti Gyermekotthon
Csecsemôotthon

1113 Budapest, Mátyás király u. 8.
1192 Budapest, Hungária út 36.
2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.
1142 Budapest, Dorozsmai u. 21.
1134 Budapest, Róbert K. körút 49–51.
1103 Budapest, Szlávy u. 40.
1021 Budapest, Budakeszi út 67.
8630 Balatonboglár, Kikötô sétány 5.

Szervezés,
lebonyolítás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás

2061 Bicske, Kossuth L. u. 42.

ajándékozás

35 000

8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 21.

ajándékozás

35 000

1021 Budapest, Hárshegyi út 9.

ajándékozás

35 000

1121 Budapest, Mátyás király u. 8.

ajándékozás

35 000

1025 Budapest, Cseppkô u. 74.
1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.
3345 Mónosbél, Dózsa Gy. út 2.
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.
1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.
1118 Budapest, Breznó köz 10–12.
1063 Budapest, Kmety György u. 31.

ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás

35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000

4214
4215
4220
4221
4222
4226
4228
4229
4230
4231
4233

35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
35 000
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CímIntézmény neve
kód
4301 GESZ-Nyitott Világ Fejlesztô Iskola
4301 GESZ-Általános Iskolai Kollégium
4301 GESZ-Gyermekotthon
4301 GESZ-Kornis K. Gyermekotth.
és Szakiskola
4301 GESZ-Hûvösvölgyi Gyemekotthona
és Gyermekek Átmeneti Otthona
4301 GESZ-Vasvári Pál Gyermekotthon
4301 GESZ-Esze Tamás Gyermekotthon
4301 GESZ-Zirzen Janka Gyermekotthon
4301 GESZ-Szilágyi E. Gyermekotthon
és Ált. Isk.
4301 GESZ-Bokréta Lakásotthonai
4301 GESZ-Gyermekotthon
4301 GESZ-Gyermekotthon
3124 Általános Iskola és Gyermekotthon
Általános Iskola, Egységes Gyógy3121 pedagógiai Módszertani Intézmény,
Diákotthon és Gyermekotthon
3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Diákotthon és Gyermekotthon
Dr. Török Béla Óvoda, Általános
3118 Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
Éltes Mátyás Általános Iskola, Diák3125 otthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény
Gyengénlátók Általános Iskolája,
3115 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
Hallássérültek Óvodája, Általános
3119 Iskolája, Speciális Szakiskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona
Mozgásjavító Általános Iskola,
3117 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon
3127 Óvoda, Általános Iskola és
Gyermekotthon
Óvoda, Általános Iskola, Készségfej3122 lesztô Speciális Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon
3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon
Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Egységes
3120 Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona

Cím
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Tárgy

Támogatás
(Ft)
35 000
35 000
35 000

1125 Budapest, Diósárok u. 40.
1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.
1023 Budapest, Bolyai u. 11.

ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás

1042 Budapest, Árpád út 199.

ajándékozás

35 000

1021 Budapest, Hûvösvölgyi út 165.

ajándékozás

35 000

1121 Budapest, Budakeszi út 48.
1125 Budapest, Diósárok u. 40.
1021 Budapest, Heinrich István út 2.

ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás

35 000
35 000
35 000

1038 Budapest, Dózsa György út 44.

ajándékozás

35 000

1081 Budapest, Kerepesi út 33.
1156 Budapest, Pestújhelyi út 66.
1211 Budapest, Templom u. 13.
8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás
ajándékozás

35 000
35 000
35 000
35 000

1089 Budapest, Diószeghy Sámuel u. 25.

ajándékozás

35 000

1121 Budapest, Hegyhát u. 35.

ajándékozás

35 000

1141 Budapest, Rákospatak u. 101.

ajándékozás

35 000

1108 Budapest, Újhegyi sétány 9–11.

ajándékozás

35 000

1147 Budapest, Miskolci út 77.

ajándékozás

35 000

1147 Budapest, Cinkotai út 125–137.

ajándékozás

35 000

1145 Budapest, Mexikói út 60.

ajándékozás

35 000

2721 Pilis, Kossuth Lajos u. 31.

ajándékozás

35 000

1027 Budapest, Csalogány u. 43.

ajándékozás

35 000

1035 Budapest, Miklós tér 5.

ajándékozás

35 000

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

ajándékozás

35 000

ÖSSZESEN
egyúttal a megjelölt címek támogatási és kiadási
dologi célú elôirányzatmódosítását engedélyezi.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a támogatások

3 505 000
utalásáról soron kívül intézkedjen.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 23. pontja: Javaslat a Gyermekotthon
(Aga u.) kiváltása, József A. u. építés engedélyokiratának
jóváhagyására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1925/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés többletköltségét a következôk szerint biztosítja: „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül 23 000 E Ft-tal csökkenti a
Gyermekotthon Aga u. kiváltása Közdûlô u. építése feladat elôirányzatát, valamint 25 000 E Ft-tal,
a Gazdasági Szervezet (Kerepesi út) székhelyének
kialakítása feladat elôirányzatát és 48 000 E Ft-tal
megemeli a „9112 Év közi indítású beruházások”
címén belül a Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása,
József A. u. építés elôirányzatát.
1926/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása,
József A. u. építése” tárgyú engedélyokiratot
336 600 M Ft teljes bekerülési költséggel, a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés döntését követô
15 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 24. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006.
Intézmény
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(III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés
az elôterjesztô által tett kiegészítéssel megalkotja
80/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1927/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
a költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdésében
foglalt jogkört a fôpolgármestertôl és az ágazati
bizottságtól eseti jelleggel magához vonja és úgy
dönt, hogy 14 916 E Ft-tal csökkenti a „9138 Kulturális intézményvezetôk jutalmazása” cím a kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel megemeli
az érintett kulturális intézmények támogatási és
kiadási elôirányzatát (a kiadásból: személyi juttatások 11 300 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok
3616 E Ft).
1928/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
Engedélyezi az alábbi intézmények 2006. évi költségvetési elôirányzatai terhére a felsorolt alapítványok és társadalmi szervezetek támogatását a megjelölt összegekkel:
Megnevezés

4230 Budapest Fôváros Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)

Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten
Közhasznú Egyesület

2901 E Ft

4301 Fôvárosi Gyermekvédelmi Intézmények
Gazdasági Szervezete

„KOALA” Gyermekotthonok Alapítvány

1350 E Ft

5401 Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár

Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár Helyi
Szakszervezete

450 E Ft

5601 Budapest Fôváros Levéltára

1956-os Magyar Forradalom Történetének
Dokumentációs és Kutatóintézete Alapítvány

500 E Ft

1929/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
A költségvetési rendelet 17. § (1) bekezdésében
foglalt jogkört az Oktatási Bizottságtól eseti jelleggel magához vonja, és úgy dönt, hogy 3505 E Ft-tal
csökkenti a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a mûködési célú
tartalék elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és
kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a 2007. évi átmeneti finanszírozásra és költségvetési gazdálkodásra.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés
az elôterjesztô által tett kiegészítéssel megalkotja
81/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét a
2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1930/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntésrôl a költségvetési intézményeket tájékoztassa.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 26/a. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet és a Fôpolgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 82/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú melléklet szerinti tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1931/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Budapest Fôvárosi Önkormányzata Fôpolgármesteri Hivatal alapító okiratát a mellékletek
szerinti tartalommal 2007. január 1-jei hatállyal, és
felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat aláírására,
az egységes szerkezetbe foglalt kiadására.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 26/b. pontja: Javaslat a Fôvárosi Illetékhivatal megszûnésével összefüggô vagyoni és munkajogi intézkedések megtételére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1932/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdésbe foglalt jogkört a Tulajdonosi Bizottságtól és a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottságtól eseti jelleggel magához vonja és engedélyezi, hogy a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában, a Fôvárosi Illetékhivatal használatában lévô
ingóságokat az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal könyvszerinti értéken megvásárolja.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a tárgyi eszközök
adásvételére vonatkozó szerzôdéseket készítse elô
és terjessze a hatáskörrel rendelkezô önkormányzati testület elé.
Határidô: 2007. január 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1933/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
A 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. §
(2) bekezdésbe foglalt jogkört a Tulajdonosi Bizottságtól és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságtól
eseti jelleggel magához vonja és az egyes állami
tulajdonban lévô vagyontárgyak önkormányzatok
tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény 40. § (2) bekezdése alapján a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában, a Fôvárosi Illetékhivatal
használatában lévô Budapest, VIII. ker., Leonardo
Da Vinci utca 2. szám alatti épület 3. emeletén
724.76 m2 alapterületû irattár célját szolgáló helyiségcsoportot az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal ingyenes használatába adja 2007. január 1-jétôl.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az ingyenes használatra vonatkozó szerzôdést készítse elô és terjessze
a hatáskörrel rendelkezô önkormányzati testület elé.
Határidô: 2007. január 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja az 1. számú melléklet szerinti tartalommal 83/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások bérletérôl, a lakbérek mértékérôl,
valamint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô
bérlôkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1934/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a kerületi önkormányzati lakásokban lakó munkatársak lakhatásának méltányos megoldása érdekében levélben
keresse meg a Budapest Fôváros XIII. kerületi Önkormányzatot.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1935/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a mai ülést 2006. december 20-ra
(szerdára) elnapolja.
A második napi ülés (2006. december 20.)
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1936/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat bizottsági tagok cseréjére” címû elôterjesztést.
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a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1937/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat felügyelôbizottsági tag cseréjére” címû
elôterjesztést.

1942/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi
– Rátonyi Gábor lemondását informatikai bizottsági tagságáról,
– Földesi Gyula lemondását kerületi koordinációs
bizottsági tagságáról,
– Wintermantel Zsolt lemondását vagyonnyilatkozat-ellenôrzô és összeférhetetlenséget vizsgáló
bizottsági tagságáról,
és egyidejûleg megválasztja
– Rátonyi Gábort a Kerületi Koordinációs Bizottság tagjának,
– Földesi Gyulát az Informatikai Bizottság tagjának,
– László Zoltánt a Vagyonnyilatkozat Ellenôrzô
és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság
tagjának
2006. december 20-i hatállyal.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1938/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat felügyelôbizottsági tagok cseréjére” címû
elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1939/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 54. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fôvárosi Közterület-felügyelet 2007.
évi kiemelt céljainak meghatározására” címû elôterjesztést.
A napirend 27. pontja: Javaslat az ENVIRODUNA
Kft.-vel kötött használati megállapodás 2. számú módosítására (Budapest, V., Curia u. 3.).
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1940/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô nem lakás céljára szolgáló helyiségek
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
40/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelet 35. §-a
alapján a Bp., V. ker., Curia u. 3. sz. alatti irodaház
(hrsz.: 240001) VI. emeletén, és a VI. 1/2 emeletén
lévô, mindösszesen 352 m2 alapterületû helyiségcsoportot ingyenesen használatba adja az ENVIRODUNA Kft. részére határozott idôtartammal,
2010. december 31-ig irodai tevékenység céljára,
az alábbi feltétellel:
– a jelzett helyiségcsoport használatba vételét
követôen az üzemeltetési költség fizetése az
ENVIRODUNA Kft.-t terheli.
1941/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Nem fogadja el, hogy jóváhagyja, megköti a jelen
elôterjesztés 6. számú mellékletét képezô használati megállapodás 2. számú módosítását, egyidejûleg
felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
A napirend 28/a. pontja: Javaslat bizottsági tagok
cseréjére.
Elôadó: Tarlós István

1943/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
változtatás átvezetésérôl az SZMSZ-ben.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 28/b. pontja: Javaslat felügyelôbizottsági tag cseréjére.
Elôadó: Hock Zoltán
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1944/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Rt. felügyelôbizottságának tagságából 2006. december 31-i
hatállyal visszahívja Szôke Lászlót és egyúttal
dr. Vaskor Lászlót választja meg a felügyelôbizottság tagjának.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 29. pontja: Javaslat a Budapest, IX. ker.,
Ráday u. 10–12. sz. alatti (hrsz.: 36820-36821) ingatlanok használatának – a 4-es metró építése céljából –
a DBR Metró részére történô biztosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1948/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
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szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. §
(2) bekezdése alapján jóváhagyja, megköti a Budapest, IX. ker., Ráday u. 10–12. sz. alatti ingatlanoknak (hrsz.: 36820-36821) a 4-es metró építési munkáinak elvégzése és a kivitelezés munkálataihoz
felvonulási területként 2006. december 15. napjától
2009. június 30. napjáig történô használatára vonatkozó haszonkölcsön-szerzôdést.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1949/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az elôterjesztés
7. számú mellékletét képezô haszonkölcsön-szerzôdés aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 30. pontja: Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a SPAR Áruház (Budapest, III. kerület, Csobánka tér 3. szám, hrsz.: 62321/42) átalakítási
engedélyezési tervéhez.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1950/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a Generál Kereskedelmi Kft. építtetô kérelme tárgyában úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdés alapján eseti jelleggel magához vonja a
Tulajdonosi Bizottság – tulajdonosi hozzájáruló
nyilatkozat megadásával kapcsolatos – hatáskörét.
1951/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
A benyújtott építési engedélyezési tervdokumentáció szerint a Bp., III., Csobánka tér 3. sz. 62321/42
hrsz.-ú, közös tulajdonú ingatlanon a Generál Kereskedelmi Kft. által tervezett építési munkálatok
ellen kifogást nem emel és az építési engedélyhez
szükséges tulajdonostársi hozzájárulását megadja
az alábbi kikötésekkel:
– a tulajdonostársi hozzájárulás a vonatkozó jogszabályokban elôírt hatósági, szakhatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít,
– az ismert tervtôl való eltérés esetén ismételten
kell kérni a tulajdonostársi hozzájárulást,
– az építési munkálatok jogerôs építési engedély
alapján kezdhetôk meg.
1952/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy az elôterjesztés 3. számú melléklete szerinti – tulajdonosi
hozzájáruló nyilatkozatról szóló – tájékoztató levelet aláírja.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 31. pontja: Bp., XIV. ker., Olof Palme
sétány 3. sz. alatti „Hungexpo felépítmények” elôvásárlási ügye.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1953/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján és a Fôvárosi
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés
b) pontjában biztosított jogra tekintettel a Tulajdonosi Bizottság hatáskörét magához vonja eseti
jelleggel.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1954/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a napirenden szereplô
elôterjesztés 8. számú mellékletét képezô adásvételi szerzôdést és felhatalmazza a fôpolgármestert a
szerzôdés aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1955/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen az épületek vételárának (bruttó 60 000 000 Ft-nak) ügyvédi vagy bírói letétbe helyezésérôl, függetlenül az
adásvételi szerzôdés kétoldalú aláírásától.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1956/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy nem kíván a felépítményekre
hosszú távú bérleti szerzôdést kötni.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1957/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy amennyiben a
Hungexpo Zrt. az adásvételi szerzôdést nem kívánja aláírni, a Fôvárosi Önkormányzat tulajdoni igényének peres úton szerezzen érvényt.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 32. pontja: Budapest, V. ker., Március
15. tér 3. sz. alatti 24321 hrsz.-ú ingatlan (volt FCSM
székház) értékesítésének ügye.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1958/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontja alapján a Budapest V. ker.,
Március 15. tér 3. sz. (hrsz.: 24321) alatti ingatlant nyilvános pályázat útján nettó 807 750 000 Ft
induló áron értékesíti, elfogadja az elôterjesztés
6. számú mellékletét képezô pályázati kiírást.
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1959/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolítására,
felhatalmazza a fôpolgármestert az elôterjesztés
7. számú mellékletét képezô megbízási szerzôdés
aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1960/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
A pályázati eljárás lebonyolításának pénzügyi
fedezetét a 2007. évi költségvetési rendeletben, a
Vagyongazdálkodási Keret 2007. évi elôirányzata
terhére biztosítja.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1961/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázat eredményének megállapítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 33. pontja: Javaslat a Budapest, XI. ker.,
Árasztó u.–Duna u. mentén fekvô 43576/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1962/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése
alapján és a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
21. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogánál
fogva a Tulajdonosi Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja.
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1963/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Nem fogadja el a Budapest, XI., Duna u.–Árasztó u., 43576/13 hrsz.-ú ingatlanra kiírt nyilvános
pályázat eredményhirdetésének határidejét a pályázati kiírás 18. pontja alapján további 30 nappal
meghosszabbítja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 34. pontja: A BDK Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft. 2006. december 18-i taggyûlésével
összefüggô kérdések.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1964/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdés a) és b) pontjaiban foglaltak alapján
úgy dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 2006. december 22-i taggyûlésén
eljáró tagi képviselô, kötött mandátummal eljárva
„igen” szavazatával támogassa:
a) a Társaság törzstôkéjének 8 478 900 000 Ft-ra
történô felemelését, amely során Budapest
Fôváros Önkormányzata tag az apportlistán
szereplô önkormányzati tulajdonú eszközökkel
432 900 000 Ft értékben megemeli alapításkori
törzsbetétjét,
b) a BDK Kft. társasági szerzôdésének 2. számú
melléklet szerinti módosítását és a Társaság jóváhagyását a tôkeemelésre vonatkozó apportmegállapodás megkötésére.
c) A taggyûlés a delegálásra jogosult ELMÜ Nyrt.
javaslatának megfelelôen az ügyvezetô igazgató
prémiumát 2006. évre az éves alapbér 35%-ában
állapítja meg.
d) A 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49. §
(9) bekezdése alapján a Tulajdonosi Bizottságra
átruházott hatáskörét magához vonva hozzájárul
ahhoz, hogy a taggyûlés elfogadja az ügyvezetô
igazgató prémiumtûzését 2006. évre a delegálásra jogosult ELMÜ Nyrt. javaslatának megfelelôen.
Határidô: 2006. december 22.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1965/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a társaságiszerzôdés-módosítás mellékletét képezô apportmegállapodást.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1966/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján felkéri
a fôpolgármestert a BDK Kft. taggyûlése által
elfogadott társaságiszerzôdés-módosítás, valamint
annak mellékletét képezô apportmegállapodás és
apportlista aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1967/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Önkormányzat által tulajdonolt további köz- és díszkivilágítási eszközök vagyonrendezésére vonatkozóan az ELMÜ Nyrt.-vel, valamint a BDK Kft.-vel
egyeztetett javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1968/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készíttessen nyilvántartást a Budapest közigazgatási területén található oszlopok tulajdonjogáról és mûszaki állapotáról.
Határidô: 2007. május 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1969/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készíttessen felmérést arról, hogy milyen egyéb, rendezetlen tulajdonviszonyú mûtárgy, illetve tartozéka található
Budapesten.
Határidô: 2007. május 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 35. pontja: Bp., III. ker., Gázgyár u. 1–3.
– A Graphisoft Park Kft. kérelme.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1970/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján esetileg magához vonja a Graphisoft Park Kft. szerzôdéses jogviszonyok módosítására irányuló kérelme ügyében
a Tulajdonosi Bizottság és a Kiemelt Fejlesztések
Bizottsága hatáskörét.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1971/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló többször módosított 27/1995. (V. 15.) Fôv.
Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján
jóváhagyja, megköti a Graphisoft Park Kft. és a
Fôvárosi Önkormányzat között 2005. szeptember
15-én kötött bérleti szerzôdés 2. számú módosítását
(9. számú melléklet) és felkéri a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1972/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló többször módosított 27/1995. (V. 15.) Fôv.
Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján
jóváhagyja, megköti a Graphisoft Park Kft. és a
Fôvárosi Önkormányzat között 2005. május 31-én
kötött bérleti szerzôdés 3. számú módosítását
(10. számú melléklet) és felkéri a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 36. pontja: Fôvárosi Önkormányzatot
megilletô elôvásárlási jog gyakorlása több ingatlanra
vonatkozóan.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat a Fôvárosi Közgyûlés
1973/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörét a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô elôvásárlási jog gyakorlására
vonatkozó ügyekben eseti jelleggel magához vonja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1974/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat az 1991.
évi XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdése értelmében a
1. Bp., II. ker., 54633/5 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., II. ker., Szabadság u. 92. sz. alatt
található, 1353 m2 alapterületû ingatlannak
30 690 000 Ft + 6 138 000 Ft áfa vételárért,
2. Bp., II. ker., 55654/1 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., II. ker., Fenyôerdô u. 26. szám
alatt található, 591 m2 alapterületû ingatlannak
19 600 000 Ft + 3 920 000 Ft áfa vételárért,
3/a) Bp., V. ker., Vadász u. 29. pinceszintjén található, egyéb helyiség megnevezésû, 24824/0/A/1
hrsz. alatt felvett, 67 m2 alapterületû ingatlan,
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3/b) Bp.,, V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, iroda megnevezésû, 24824/0/A/3 hrsz.
alatt felvett, 518 m2 alapterületû ingatlan,
3/c) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, raktár megnevezésû, 24824/0/A/4 hrsz.
alatt felvett, 4 m2 alapterületû ingatlan,
3/d) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, egyéb helyiség megnevezésû, 24824/0/A/5
hrsz. alatt felvett, 3 m2 alapterületû ingatlan,
3/e) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, egyéb helyiség megnevezésû, 24824/0/A/6
hrsz. alatt felvett, 5 m2 alapterületû ingatlan,
3/f) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, egyéb helyiség megnevezésû, 24824/0/A/7
hrsz. alatt felvett, 2 m2 alapterületû ingatlan,
3/g) Bp., V. ker., Vadász u. 29. földszintjén található, iroda megnevezésû, 24824/0/A/12 hrsz.
alatt felvett, 167 m2 alapterületû ingatlan,
SALINAS HUNGÁRIA Építô és Szolgáltató
Kft. részére 106 000 000 Ft + 21 200 000 Ft
áfa vételárért,
4. Bp., IX. ker., 37128/2 hrsz. alatt felvett, 329 m2
alapterületû ingatlan 49 000 000 Ft + 9 800 000
Ft áfa vételárért a QUADRAT Építôipari és
Kereskedelmi Kft. részére,
5. Bp., IX. ker., 37265/2 hrsz. alatt felvett 795 m2
alapterületû ingatlan 57 000 000 Ft + 11 400 000
Ft áfa vételárért a QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. részére,
6. Bp., IX. ker., 37306 hrsz. alatt felvett 1109 m2
alapterületû ingatlan 71 000 000 Ft + 14 200 000
Ft áfa vételárért az EDIX-Trade Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részére,
7. Bp., IX. ker., 37746 hrsz. alatt felvett, 434 m2
alapterületû ingatlan 23 000 000 Ft + 4 600 000
Ft áfa vételárért a QUADRAT HÁZAK Ingatlanforgalmazó és Beruházó Kft. részére,
8. Bp., XVI. ker., 104096/4 hrsz. alatt nyilvántartott, 1085 m2 alapterületû ingatlannak Hanga
Péter részére 18 101 000 Ft + ÁFA vételárért,
9. Bp., XXII. ker., 223758 hrsz. alatt felvett,
242 m2 alapterületû, belterületi, kivett, beépítetlen terület megnevezésû telekingatlan, melyet
Wieszner Andrea részére 701 800 Ft + 140 360
Ft áfa vételárért
történô elidegenítése során elôvásárlási jogával
élni nem kíván.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozatok aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1975/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat a 2001.
évi LXIV. törvény 86. § (4) bekezdése értelmében a
1. Bp., I. ker., Fô u. 4. II/3. szám alatt található,
14336/0/A/22 hrsz.-ú, 41 m2 alapterületû in-
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gatlannak 12 000 000 Ft vételárért Gyurasits
Emôke részére,
2. Bp., V. ker., 23972/0/A/49 hrsz. alatt felvett,
természetben Bp., V. kerület, Veres Pálné u.
17–19. „B” lh. 3. em. 4. sz. alatt található
88 m2 alapterületû, mûemléki lakás ingatlan
28 300 000 Ft vételárért a BAYSWATER
Szolgáltató Kft. részére,
3. Bp., V. ker., 23932/1/A/2 hrsz. alatt felvett,
természetben Bp., V. ker., Vámház krt. 6.
földszint címen található, 25 m2 alapterületû
nem lakás céljára szolgáló ingatlannak az
Órás és Ingatlanforgalmazó Kft. részére
bruttó 8 542 800 Ft vételárért,
4. Bp., V. ker. 24509/0/A/50 hrsz.-on nyilvántartott 70 m2 alapterületû ingatlannak 85 000 EUR
vételárért Hristofor Alexandrov Minkov részére,
5. Bp., V. ker., 24349/1/A/34 hrsz.-on nyilvántartott, 55 m2 alapterületû ingatlannak
24 000 000 Ft vételárért Fórián Albert részére,
6. Bp., V. ker., 24337/0/A/6 hrsz.-on nyilvántartott, természetben Bp., V. ker., Régiposta
u. 13. I/3. sz. alatt található, 37 m2 alapterületû ingatlannak 15 250 000 Ft vételárért
Csomor Lajosné részére,
7. Bp., V. kerület, 24900/3/A/42 hrsz.-on nyilvántartott, 36 m2 alapterületû ingatlannak
14 450 000 Ft vételárért Gigor Beatrix részére,
8. Budapest, V. kerület, Dorottya u. 6. sz. alatt
található, várhatóan a 24487/0/A/42 hrsz. alatt
nyilvántartásba vételre kerülô, 127 m2 alapterületû lakás ingatlannak, a hozzátartozó
55/10000 tulajdoni hányaddal, valamint a várhatóan 24487/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartásba
vételre kerülô teremgarázs 34/10000 tulajdoni
hányadának, azaz 5,46 m2 alapterületû kerékpártárolónak és a várhatóan 24487/0/A/1 hrsz.
alatt nyilvántartásba vételre kerülô teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát kitevô
beállónak Albrecht Ottó részére bruttó
597 000 EUR vételárért,
9. Budapest V. kerület, Dorottya u. 6. sz. alatt
található, várhatóan a 24487/0/A/60 hrsz.
alatt nyilvántartásba vételre kerülô, 130,15 m2
alapterületû lakás ingatlannak, a hozzátartozó
3,55 m2 alapterületû terasszal, valamint a várhatóan 24487/0/A/1 hrsz. alatt nyilvántartásba vételre kerülô teremgarázs 32/10000 tulajdoni hányadának, azaz 5,22 m2 alapterületû
kerékpártárolónak és a várhatóan 24487/0/A/1
hrsz. alatt nyilvántartásba vételre kerülô teremgarázs 77/10000 tulajdoni hányadát kitevô beállónak Marco Zanandreis részére bruttó
642 000 EUR vételárért,
10/a) 24564/0/A/17 hrsz. alatt bejegyzésre kerülô,
természetben Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u.
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3. II/6. sz. alatt található, 71,70 m2 alapterületû lakás ingatlannak Marcus Williams részére 251 000 EUR vételárért,
b) 24564/0/A/25 hrsz. alatt bejegyzésre kerülô,
természetben Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u.
3. III/7. sz. alatt található, 77,70 m2 alapterületû lakás ingatlannak Glenn Leddy részére
291 500 EUR vételárért,
c) 24564/0/A/11 hrsz. alatt bejegyzésre kerülô,
természetben Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u.
3. I/9. sz. alatt található, 74,76 m2 alapterületû lakás ingatlannak Jane Williams részére
280 000 EUR vételárért,
d) 24564/0/A/16 hrsz. alatt bejegyzésre kerülô,
természetben Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u.
3. II/5. sz. alatt található, 75,87 m2 alapterületû lakás ingatlannak Louis Francis Copeland
részére 275 965 EUR vételárért,
e) 24564/0/A/30 hrsz. alatt bejegyzésre kerülô,
természetben Bp., V. ker., Vigyázó Ferenc u.
3. IV/3. sz. alatt található, 61,95 m2 alapterületû lakás ingatlannak Paul William Tweed
részére 203 980 EUR vételárért,
11. Bp., VI. ker., 28470/0/A/62 hrsz. alatt felvett,
természetben Bp., VI. ker., Andrássy út 92–94.
III/5. sz. alatt található, 100 m2 alapterületû
ingatlannak 182 400 EUR vételárért Julio
Montserrat Drukker részére,
12. Bp., XIX. ker., 160577/0/A/23 hrsz. alatt
felvett, természetben Bp., XIX. ker., Kós
Károly tér 11. II/23. sz. alatt található, 56 m2
alapterületû ingatlannak 12 300 000 Ft vételárért Warga Levente János részére
történô elidegenítése során elôvásárlási jogával
élni nem kíván.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Több évre szóló mûködési
elôirányzat biztosítása az önkormányzati ôrzött P+R
parkolókban a vagyonvédelmi szolgáltatásra.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1976/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a fôváros fenntartásában lévô P+R
parkolók vagyonvédelmi ôrzése tárgyában, közbeszerzési eljárás megindítása érdekében elôzetes
kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzéssel
érintett szerzôdésre a „7314 Önkormányzati ôrzött
parkolók üzemeltetése” költségvetési címen belül,
a 2006. évi 18 M Ft bázis alapján:
2007. évre 17,0 M Ft, 2008. évre 28,0 M Ft, 2009.
évre 30,0 M Ft elôirányzatot biztosít.
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1977/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az 1976/2006.
(XII. 20.) Fôv. Kgy. határozatban szereplô kötelezettségvállalást a Fôvárosi Önkormányzat
2007–2009. évi költségvetéseinek tervezésekor vegye figyelembe.
Határidô: az adott évi költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 38. pontja: Donauhanse INTERREG
III. B Cadses projekt partnerségi megállapodás aláírása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1978/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
felhatalmazza a fôpolgármestert a Donauhanse
INTERREG III. B Cadses projekt partnerségi
megállapodás aláírására.
Határidô: 2006. december 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 39. pontja: Javaslat szerzôdések megkötéséhez hozzájárulás megadására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1979/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontjában a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságra átruházott hatáskörét.
1980/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Elôzetes hozzájárulását adja
a) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona
(1047 Budapest, IV., Baross u. 100.) és a TandíjKARital Kft. között italautomata elhelyezésének biztosítására szolgáló, 2. számú mellékletként csatolt bérleti szerzôdés,
b) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1112
Budapest, Kamaraerdei út 16.) és Fejes József
vállalkozó között italautomata elhelyezésének
biztosítására szolgáló, 3. számú mellékletként
csatolt bérleti szerzôdés,
c) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1173
Budapest, Pesti út 117.) és a Blade Security Bt.
között ingatlanrészbérletre vonatkozó, 4. számú
mellékletként csatolt bérleti szerzôdés,
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d) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1173
Budapest, Pesti út 117.) és Füzes Attila között
büféhelyiség bérletére vonatkozó, 5. számú mellékletként csatolt bérleti szerzôdés,
e) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1173
Budapest, Pesti út 117.) és a P. Dussmann Kft.
között iroda, öltözô és raktárhelyiség bérletre
vonatkozó, 6. számú mellékletként csatolt bérleti szerzôdés,
f) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1173
Budapest, Pesti út 117.) és Radics Miklós között
kötendô helyiségbérletre vonatkozó, 7. számú
mellékletként csatolt bérleti szerzôdés,
g) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1173
Budapest, Pesti út 117.) és Sashegyi Attila között ingatlanbérletre vonatkozó, 8. számú mellékletként csatolt bérleti szerzôdés,
h) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1201
Budapest, Virág Benedek u. 36.) és Sabján
László között büféhelyiség bérletére vonatkozó,
9. számú mellékletként csatolt bérleti szerzôdés,
i) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1201
Budapest, Virág Benedek u. 36.) és Sabján
László között büféhelyiség bérletére vonatkozó,
10. számú mellékletként csatolt bérleti szerzôdés,
j) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (2025
Visegrád, Mogyoróhegy út 10.) és Szôkéné
Noszaky Andrea között fodrászhelyiség bérletére vonatkozó, 11. számú mellékletként csatolt
bérleti szerzôdés,
k) a Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek
Otthona (9971 Szentgotthárd, Hunyadi utca 29.)
és a KÉZMÛ Fôvárosi Kézmûipari Kht. között
foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 12. számú mellékletként csatolt bérleti
szerzôdés,
l) a Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek
Otthona (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.)
és a Telek Kft. között büfébérletre vonatkozó,
13. számú mellékletként csatolt bérleti szerzôdés,
m) a Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek
Otthona (8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.)
és a KÉZMÛ Fôvárosi Kézmûipari Kht. között
foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 14. számú mellékletként csatolt bérleti
szerzôdés,
n) a Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek
Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fô utca 11.)
és a KÉZMÛ Fôvárosi Kézmûipari Kht. között
foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 15. számú mellékletként csatolt bérleti
szerzôdés,
o) a Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek
Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fô utca 11.)
és Laskovits Tamás között büfébérletre vonatkozó, 16. számú mellékletként csatolt bérleti
szerzôdés,
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p) a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari utca 35.)
és a KÉZMÛ Fôvárosi Kézmûipari Kht. között
foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 17. számú mellékletként csatolt bérleti
szerzôdés,
q) a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari utca 35.)
és a KÉZMÛ Fôvárosi Kézmûipari Kht. között
foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 18. számú mellékletként csatolt bérleti
szerzôdés,
r) a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari utca 35.)
és az Árnyékban Alapítvány között helyiségbérletre vonatkozó, 19. számú mellékletként csatolt
bérleti szerzôdés,
s) a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok
Otthona (Sümeg-Darvastó 8331 Sümeg Pf. 2)
és a KÉZMÛ Fôvárosi Kézmûipari Kht. között
foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 20. számú mellékletként csatolt bérleti
szerzôdés,
t) a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.)
és a KÉZMÛ Fôvárosi Kézmûipari Kht. között
foglalkoztatás céljából helyiségbérletre vonatkozó, 21. számú mellékletként csatolt bérleti
szerzôdés,
u) a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.)
és a BLDM Bt. között büfébérletre vonatkozó,
22. számú mellékletként csatolt bérleti szerzôdés,
v) a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.)
és Varga Andrea Csilla között fodrászhelyiség
bérletére vonatkozó, 23. számú mellékletként
csatolt bérleti szerzôdés
megkötéséhez.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1981/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) számú önkormányzati rendelet 49. § (9) bekezdése alapján
eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 19. § (3) bekezdés b) pontjában
a Szociálpolitikai és Lakásügyi Bizottságra és a
Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörét.
1982/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Elôzetes hozzájárulását adja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1112 Budapest, Kamaraerdei út 16.) és Ürge Sándor vállalkozó között büfé-
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bérletre vonatkozó, 24. számú mellékletként csatolt
határozatlan idejû bérleti szerzôdés megkötéséhez.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1983/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 14. § (2) bekezdésében a Szociálpolitikai
és Lakásügyi Bizottságra és a Tulajdonosi Bizottságra átruházott hatáskörét.
1984/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti
a) a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1124
Budapest, Mártonhegyi út 53–57.) és a TandíjKARital Kft. között italautomata elhelyezésének biztosítására szolgáló, 25. számú mellékletként csatolt,
b) a Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek
Otthona (6422 Tompa, Szabadföld u. 47.) és az
ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Kht. között
foglalkoztatás céljából helyiséghasználatra vonatkozó, 26. számú mellékletként csatolt,
c) a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.)
és a Jövôt Nekik Is Alapítvány között helyiséghasználatra vonatkozó, 27. számú mellékletként
csatolt,
d) a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (2463 Tordas, Gesztenyés út 1.)
és a Tempo Tordas Sportegyesület között helyiséghasználatra vonatkozó, 28. számú mellékletként csatolt
használati szerzôdéseket.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 40. pontja: Javaslat elôzetes hozzájárulás megadására a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egyes egészségügyi intézmények bérleti
szerzôdéseihez és megállapodásaihoz.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1985/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat.
A napirend 41. pontja: Javaslat fôvárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1986/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XII., Mártonhegyi út 53–57. alapító
okiratát az 1/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokiratmódosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest XII., Mártonhegyi út 53–57. módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának az 1/C. számú melléklet
szerinti tartalommal történô kiadására, egyben felkéri a fôpolgármestert, intézkedjen a Budapest, II.,
Gárdonyi G. u. 2–4. sz. alatti ingatlan értékesítésének elôkészítésérôl, illetôleg az ingatlan funkciójában bekövetkezett változás miatt a vagyongazda
ügyosztály kijelölésének módosításáról.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1987/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, IV., Baross u. 100. alapító okiratát
a 2/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Idôsek Otthona Budapest, IV., Baross u. 100. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának a 2/C. számú melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1988/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, X., Gergely u. 85. alapító okiratát a
3/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Idôsek Otthona Budapest, X., Gergely u. 85. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának a 3/C. számú melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1989/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, X., Halom u. 31. alapító okiratát
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a 4/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Idôsek Otthona Budapest, X., Halom u. 31. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának a 4/C. számú melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1990/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XII., Kútvölgyi út 20–22. alapító
okiratát az 5/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokiratmódosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XII., Kútvölgyi
út 20–22. módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának az 5/C. számú melléklet
szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1991/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. alapító
okiratát a 6/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokiratmódosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának a 6/C. számú melléklet
szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1992/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Budapesti
Módszertani Központ és Intézményei Budapest,
XIII., Dózsa György út 152. alapító okiratát a 7/B.
számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a
fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Budapesti
Módszertani Központ és Intézményei Budapest,
XIII., Dózsa György út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/C. számú melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1993/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Gödöllô, Dózsa György út 65. alapító okiratát a
8/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Idôsek Otthona Gödöllô, Dózsa György út 65. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának a 8/C. számú melléklet szerinti tartalommal történô kiadására, egyidejûleg a Fôvárosi
Közgyûlés 2335/2005. (X. 26.) Fôv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1994/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai
Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.
alapító okiratát a 9/B. számú melléklet szerinti
tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/C.
számú melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1995/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Foglalkoztató
Intézete (Darvastó) Csabrendek alapító okiratát a
10/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának a 10/C. számú melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1996/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító
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okiratát a 11/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokiratmódosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas,
Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/C. számú melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1997/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi u. 12. alapító
okiratát a 12/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokiratmódosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,
Rákóczi u. 12. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 12/C. számú melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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helyére a Budapesti Német Iskola Barátai és
Támogatói Egyesületének javaslatai alapján
Fred Girod úr kerül elnökként megválasztásra;
– Wolfram Klein úr Alapítványi Tanácsi tag helyére a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi
Kamara a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának képviselôivel egyetértésben
dr. Harald Hasselmann urat választja meg;
– Bernd Finger Alapítványi Tanácsi tag helyére a
Német Szövetségi Köztársaság magyarországi
nagykövete, Hans Peter Schiff kerül megválasztásra.
2000/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapesti Német Iskola Alapítvány
alapító okiratának a 3. számú melléklet szerinti
módosítását, valamint az egységes szerkezetû alapító okiratot a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapítóokiratmódosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidô: 2007. január 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fôvárosi Polgári
Védelmi Igazgatóság 2007. évi támogatására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

A napirend 44. pontja: Javaslat az Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas ingatlanvásárlás és lakóotthonná
alakítás engedélyokiratának 1. számú módosítás jóváhagyására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1998/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi költségvetésérôl szóló rendeletében a
„8704 Fôvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság
támogatása” címen támogatásértékû mûködési
kiadás elôirányzaton 39 883 E Ft, támogatásértékû
felhalmozási kiadás elôirányzaton 3000 E Ft, öszszesen 42 883 E Ft támogatást biztosít a Fôvárosi
Polgári Védelmi Igazgatóság részére.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet jóváhagyása
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2001/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy szavazni kíván a „Javaslat elôzetes hozzájárulás megadására a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egyes egészségügyi
intézmények bérleti szerzôdéseihez és megállapodásaihoz” címû elôterjesztés újbóli napirendre
vételérôl.

A napirend 43. pontja: Javaslat a Budapesti Német
Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1999/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy
– a Budapesti Német Iskola Alapítvány Alapítványi Tanácsába Frank Odzuck korábbi elnök

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2002/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi és a következô napirendként tárgyalja meg a „Javaslat
elôzetes hozzájárulás megadására a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egyes egészségügyi intézmények bérleti szerzôdéseihez és megállapodásaihoz” címû elôterjesztést.
Javaslat elôzetes hozzájárulás megadására a Fôvárosi
Önkormányzat fenntartásában lévô egyes egészségügyi
intézmények bérleti szerzôdéseihez és megállapodásaihoz.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2003/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a
BÉ MED – 2002 Bt. (1141 Budapest, Mogyoródi
út 150/A.) közötti, az intézmény kezelésében lévô
Budapest, X. kerület, Kôbányai út 45. szám alatti
Egészségház alagsorában lévô foglalkozás egészségügyi rendelô helyiségnek heti 1 alkalomra, szerdai napon, 2 órás idôtartamra (14.00 órától 16.00
óráig), foglalkozás-egészségügyi szakrendelés céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január
1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedô
hároméves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2004/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a
BERTA és TÁRSA Kft. (1091 Budapest, Üllôi út
175.) közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest, X. kerület, Kôrösi Csoma út 24–26. szám
alatti Gizella Belgyógyászati Utókezelôhöz tartozó
kerítés 1,5×0,8 m alapterületû felületnek, 1 db reklámtábla elhelyezése céljára történô bérbeadására
vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedô hároméves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2005/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a HAR
MERON HUNGARY Kft. (3600 Ózd, Zalai u. 16.)
közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest,
X. kerület, Maglódi út 89–91. szám alatti Kórház
várótermeinek, közlekedôfolyosóinak, illetve más
kihasználatlan területeinek betegtájékoztatás céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január
1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedô
hároméves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2006/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a Yoppi
Hungary Kft. (1134 Budapest, Klapka u. 7.) közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest, X. kerület, Méhes u. 4. szám alatti telephelyén lévô 1 m2
alapterületnek kávé- és üdítôautomata mûködtetése
céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig terjedô
hároméves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2007/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra át-
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ruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a
TANDÍJ-KARITAL Kft. (1141 Budapest, Álmos
vezér útja 34.) közötti, az intézmény kezelésében
lévô Budapest, X. kerület, Maglódi út 89–91. szám
alatti kórház „E” épület I. emeletén található 1 m2
alapterületû terület kávé- és üdítôautomata mûködtetése céljára történô bérbeadására vonatkozó,
2007. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig
terjedô hároméves határozott idôtartamra szóló
szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2008/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és a Ciceró
Könyvstúdió Kft. (1133 Budapest, Pozsonyi út 61.)
közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest,
X. kerület, Maglódi út 89–91. szám alatti kórház
„B” épületében a lépcsôfeljáró alatt kialakított helyiségnek könyv és újság árusítása céljára történô
bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától
2009. december 31. napjáig terjedô hároméves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2009/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
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19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és dr. Hideg
Lajos Ferencné (leánykori neve: dr. Tóth Brigitta
Mária) egyéni vállalkozó (1171 Budapest, Péceli út
101.) közötti, az intézmény kezelésében lévô
Budapest, X. kerület, Kôbányai út 45. szám alatti
Egészségházban található EKG – Belgyógyászati –
Foglalkozás egészségügyi rendelô helyiségnek heti
2 alkalomra, keddi és csütörtöki napokon, alkalmanként 30 percre (7.30–8.00) foglalkozás egészségügyi szakrendelés folytatásának céljára történô
bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától
2009. december 31. napjáig terjedô hároméves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2010/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Kapli Kft.
(1088 Budapest, Vas u. 3.) közötti, az intézmény
kezelésében lévô Budapest, XX. kerület, Ady
Endre u. 1. szám alatt található Szakorvosi Rendelôintézet földszintje és I. emelete közötti lépcsôfordulóból nyíló 7,2 m2 alapterületû helyiségnek
gyógycipô méretvételének és átadásának céljára
történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1.
napjától 2011. december 31. napjáig terjedô ötéves
határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2011/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és Pusztai József
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egyéni vállalkozó (1188 Budapest, Póth Irén u.
140/a) közötti, az intézmény kezelésében lévô
1204 Budapest, Köves u. 1. szám alatti kórház
fôbejáratánál lévô 30 m2-es helyiségének dohánybolt-üzemeltetés céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december
31. napjáig terjedô ötéves határozott idôtartamra
szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2012/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és Pusztai József
egyéni vállalkozó (1188 Budapest, Póth Irén u.
140/a) közötti, az intézmény kezelésében lévô
1204 Budapest, Köves u. 1. szám alatti kórház
Hotel épületének földszintjén lévô kör alakú
könyvterjesztô pultnak a hozzá tartozó területtel,
valamint az alagsorban lévô kisméretû tárolóhelyiségnek könyv, újság, folyóirat, színházjegy,
magnó- és videokazetta terjesztése céljára történô
bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától
2011. december 31. napjáig terjedô ötéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2013/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és az Egészségügyi Gazdasági Vezetôk Egyesülete (1204 Budapest, Köves u. 1.) közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest, XX. kerület, Köves u. 1. szám
alatti kórház Nôvérszállóján lévô 49,5 m2 alapterületû helyiségnek iroda üzemeltetésének céljára
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történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1.
napjától 2011. december 31. napjáig terjedô ötéves
határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2014/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és Vitek László
Jánosné egyéni vállalkozó (1237 Budapest, Nyír u.
26. 2. em. 19.) közötti, az intézmény kezelésében
lévô Budapest, XX. kerület, Ady Endre u. 1. szám
alatt található Szakorvosi Rendelôintézet földszintjén a ruhatár melletti 8 m2-es területnek könyv,
újság és folyóirat terjesztése céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011.
december 31. napjáig terjedô ötéves határozott
idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2015/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Peitler–Gergely Kft. (1201 Budapest, Magyarok Nagyasszonya tér 8.) közötti, az intézmény kezelésében lévô
Budapest, XX. kerület, Ady Endre u. 1. szám alatt
található Szakorvosi Rendelôintézet földszintjén
lévô nem lakás célját szolgáló 13,6 m2 alapterületû
helyiségnek, gyógyszernek nem minôsülô vegyes
gyógyászati segédeszközök bolti kiskereskedelme
céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedô
egyéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2016/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Sweet-Caffe
Bt. (1182 Budapest, Esze Tamás u. 41/a.) közötti,
az intézmény kezelésében lévô Budapest, XX. kerület, Köves u. 1. szám alatt található kórház Nôvérszállójának elôterében (1), a Detoxikáló felújított
részénél (2), illetve a hotelépület harmadik (3), ötödik (4) és hetedik (5) emeleti lépcsôházában
egy-egy négyzetméteres területének italautomata
üzemeltetése céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31.
napjáig terjedô ötéves határozott idôtartamra szóló
szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2017/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Rácz Optika
Kft. (1201 Budapest, Baross u. 48–50.) közötti, az
intézmény kezelésében lévô Budapest, XX. kerület,
Ady Endre u. 1. szám alatt található Szakorvosi
Rendelôintézet földszintjén lévô, nem lakás céljára
szolgáló 4 m2 alapterületû helyiségnek optikai
szaküzlet üzemeltetése céljára történô bérbeadására
vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedô egyéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2018/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló több-
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ször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és az Antal+old
Kft. (1204 Budapest, Köves u. 1.) közötti, az intézmény kezelésében lévô 1204 Budapest, Köves u. 1.
szám alatti kórház területén a gazdasági portánál a
Szállítási Osztály faháza melletti 140 m2 alapterületû szerelômûhely, diagnosztikai, valamint irodahelyiség, autószerelô-mûhely mûködtetése céljára
történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1.
napjától 2011. december 31. napjáig terjedô ötéves
határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2019/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Szempont
Kft. (1039 Budapest, Királyok útja 299. 4. em. B.)
közötti, az intézmény kezelésében lévô 1204 Budapest, Köves u. 1. szám alatti kórház negyedik emeletén a Szemészeti Osztály elôtti lift és a lépcsôház
közötti 20 m2 terület optikai szaküzlet üzemeltetése
céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedô
ötéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2020/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizott-
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ságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és dr. Móri István
Péter (1165 Budapest, Centenáriumi sétány 8. II/2.)
közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest,
XX. kerület, Ady Endre u. 1. szám alatti Szakorvosi Rendelôintézet Fül-Orr-Gégészeti Rendelô
helyiségének heti 3×1 óra idôtartamra, magánrendelés céljára történô bérbeadására vonatkozó,
2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedô ötéves határozott idôtartamra szóló
szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2021/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és dr. Nagy
György András egyéni vállalkozó (1214 Budapest,
Erdôsor u. 28.) közötti, az intézmény kezelésében
lévô Budapest, XX. kerület, Ady Endre u. 1. szám
alatti Szakorvosi Rendelôintézet Fül-Orr-Gégészeti
Rendelô helyiségének heti 3×1 óra idôtartamra,
magánrendelés céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31.
napjáig terjedô ötéves határozott idôtartamra szóló
szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2022/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és az M. M. Matik
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Kft. (2040 Budaörs, Károly király u. 145.) közötti,
az intézmény kezelésében lévô Budapest, XX. kerület, Köves u. 1. szám alatt található kórház Sürgôsségi Betegfelvételi Osztály elôterében (1. gép
ital), a hotelépület földszintjén a büfénél lévô lift
bal (2. gép snack), illetve jobb oldalán (3. gép ital)
lévô egy-egy négyzetméteres területének automaták üzemeltetése céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december
31. napjáig terjedô ötéves határozott idôtartamra
szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2023/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és az LBT Kft.
(1134 Budapest, Dévai u. 11. fszt. A. ép. 2.) közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest,
XXI. kerület, Déli u. 11. szám alatt található kórház volt munkaügyi helyiségeinek, amelyek a földszinten a fôbejárattól jobbra, a mellékelt rajzon a
010 (14,48 m2), 011 (8,39 m2), valamint a belôle
nyíló további két helyiség (17,25 és 15,52 m2),
amelyeknek alapterülete összesen 55,64 m2, gyógyászati segédeszközök méretvétele, próbája, átadása és forgalmazása céljára történô bérbeadására
vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedô ötéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2024/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
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hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a TANDÍJKARITAL Kft. (1141 Budapest, Álmos vezér útja
34.) közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest, XX. kerület, Köves u. 1. szám alatt található
kórház Fekvôbeteg Felvételi Irodájánál lévô
földszinti lépcsôfordulónál (1–2) és a hotelépület
hatodik emeleti (3–4) lépcsôházában lévô egy-egy
négyzetméteres területének italautomaták üzemeltetése céljára történô bérbeadására vonatkozó,
2007. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedô ötéves határozott idôtartamra szóló
szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2025/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Kórház és a Nyílegyenes
Íjász Club (1204 Budapest, Eperjes u. 82. I/4.)
közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest,
XX. kerület, Köves u. 1. szám alatt található ingatlanhoz tartozó terület 60×100 méteres – a XX.
kerület, Alsóhatár utca, a Köves utca és a parkerdô
által határolt – részének sportolási tevékenység céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január
1. napjától 2011. december 31. napjáig terjedô ötéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2026/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és Csiza
Ernôné egyéni vállalkozó (1055 Budapest, Bihari
János u. 22. fszt. 6. ajtó) közötti, az intézmény ke-

2007. február 9.

zelésében lévô, természetben az 1145 Budapest,
Uzsoki u. 29–41. (1 darab automata) és 1146 Budapest, Hungária krt. 167–169. (1 darab automata)
szám alatt található 2 m2 területének 2 darab kávéés italautomata felállítása és üzemeltetése céljára
történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1.
napjától 2007. december 31. napjáig terjedô egyéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2027/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és az „ANEXGRUPP 96” Kft. (1183 Budapest, Teleki u. 65/b)
közötti, az intézmény kezelésében lévô 1145 Budapest, Róna u. 192–216. szám alatt található kórház,
Sebészeti és diagnosztikai épületében lévô 8 m2
területnek, 8 darab melegital-automata felállítása
és üzemeltetése céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1. napjától 2007. december 31.
napjáig terjedô egyéves határozott idôtartamra
szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2028/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és Just Péter
egyéni vállalkozó (1204 Budapest, Emlékezés tér
3.) közötti, 5 darab kombinált kávé- és üdítôautomatának az intézmény kezelésében lévô, természetben az 1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41. szám
alatti ingatlanon (4 darab automata, 4 m2), és az
1145 Budapest, Mexikói út 63–64. szám alatti
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ingatlanon (1 darab automata, 1 m2) történô felállítására és üzemeltetésére vonatkozó, 2007. január 1.
napjától 2007. december 31. napjáig terjedô egyéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2029/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és az Ortofix
Bt. (1162 Budapest, Csömöri u. 336.) közötti, az
intézmény kezelésében lévô, természetben az 1145
Budapest, Mexikói u. 63–64. szám alatt található
kórház alagsorában lévô 15,3 m2 alapterületû zárt
helyiségnek gyógyászati segédeszköz árusítása céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január
1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedô egyéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2030/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és Teilinger
Ferencné egyéni vállalkozó (1154 Budapest, Gábor
Áron u. 120.) közötti, az intézmény kezelésében
lévô természetben az 1145 Budapest, Róna u.
192–216. szám alatt található kórház Sebészeti és
diagnosztikai épületében 2 m2 területének 2 darab
hidegital-automata felállítása és üzemeltetése céljára történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január
1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedô egyéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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2031/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul az Uzsoki Utcai Kórház és Paul Márta
egyéni vállalkozó (1184 Budapest, Teleki u. 100.)
közötti, az intézmény kezelésében lévô, természetben a 1145 Budapest, Uzsoki u. 29–41. szám alatt
található kórház Üzembiztonsági Osztály melletti
parkolóban lévô 6 m2 alapterületû területnek (melyen a Bérlô saját tulajdonú faháza áll) újság- és
könyv-, továbbá textil-, piperecikk- és totó-lottóárusítás céljára történô bérbeadására vonatkozó,
2007. január 1. napjától 2008. december 31. napjáig terjedô kétéves határozott idôtartamra szóló
szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2032/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Mata Mártonné egyéni vállalkozó (1203 Budapest,
Rákóczi utca 4.) közötti, az intézmény kezelésében
lévô Budapest XX. kerület, 170424/2 hrsz.-ú ingatlanon található pavilonsoron lévô, nem lakás céljára szolgáló 80 m2 alapterületû helyiségcsoportnak vendéglátó-ipari üzlet üzemeltetése („Kelta
Presszó”) céljára történô bérbeadására vonatkozó,
2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedô egyéves határozott idôtartamra szóló
szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2033/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló több-
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ször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Debrentei László egyéni vállalkozó (1039 Budapest, Lukács György utca 15. III/9.) közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest, XX. kerület,
170424/2 hrsz.-ú ingatlanon található pavilonsoron
lévô, nem lakás céljára szolgáló 95 m2 alapterületû
helyiségcsoportnak nyílászáró-bemutató terem mûködtetése céljára történô bérbeadására vonatkozó,
2007. január 1. napjától 2007. december 31. napjáig terjedô egyéves határozott idôtartamra szóló
szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2034/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke II. A KÖZGYÛLÉS
ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT
HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 7. pontjában az Egészségügyi Bizottságra átruházott
hatáskörét [27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
19. § (2) bekezdés] és úgy dönt, hogy elôzetesen
hozzájárul a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Tettinger Istvánné egyéni vállalkozó (1204 Budapest, Pöltenberg utca 41.) közötti, az intézmény kezelésében lévô Budapest, XX. kerület, 170424/2
hrsz.-ú ingatlanon található pavilonsoron lévô, nem
lakás céljára szolgáló 43,58 m2 alapterületû helyiségcsoportnak élelmiszerüzlet üzemeltetése céljára
történô bérbeadására vonatkozó, 2007. január 1.
napjától 2007. december 31. napjáig terjedô egyéves határozott idôtartamra szóló szerzôdéshez.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 44. pontja: Javaslat az Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas ingatlanvásárlás és lakóotthonná
alakítás engedélyokiratának 1. számú módosítás jóváhagyására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

2007. február 9.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2035/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy jóváhagyja az Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas ingatlanvásárlás és lakóotthonná alakítás engedélyokiratának 1. számú módosítását az engedélyokirat szerinti tartalommal és
ütemezéssel.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélyokirat
aláírására.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés döntését követô
15 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 45. pontja: Javaslat a Thália Színház
Kht. és a Budapesti Kamaraszínház Kht. haszonkölcsönszerzôdésének megkötésére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2036/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése
alapján magához vonja a Tulajdonosi Bizottság és
a Kulturális Bizottság hatáskörét.
2037/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14. §
(2) bekezdése alapján tulajdonosi hozzájárulását
adja ahhoz, hogy a Thália Színház Kht. a Budapesti Kamaraszínház Kht.-nak – az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal – ingyenesen használatba adja
az 1065 Budapest, Nagymezô u. 8. szám alatti társasházban található, 29356/0/A/2 helyrajzi számon
nyilvántartott ingatlant.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 46. pontja: A Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár 2007. évi használati szabályzata.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2038/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Kulturális Bizottságra, a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklete „Az állandó bizottságok feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök
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jegyzéke” fejezet Kulturális Bizottság cím 7. pontjában átruházott hatáskört.
2039/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007.
évi használati szabályzatát.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 47. pontja: Az üzleti/értékesítendô portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tôzsdei részvények
értékesítési minimálárának meghatározása, a Fôpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésébe tartozó tôzsdei részvények átsorolása a BFVK Zrt. vagyonkezelésébe.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2040/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:
„A minimálár a Richternél 43 000 Ft legyen”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2041/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôpolgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévô tôzsdei portfólióhoz tartozó
(Mtelekom, Rába és TVK) részvényeket – az üzleti/értékesítendô portfólió vagyon C alcsoportjába
tartozó tôzsdei részvényekre meghatározott szerzôdéses feltételekkel – a BFVK Zrt. vagyonkezelésbe
sorolja át 2007. január 1. napjának hatályával.
Határidô: 2007. január 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2042/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
megállapítja, hogy a HVB Bank Hungary Zrt.-vel
és az Erste Befektetési Zrt. fennálló „Tanácsadói
keretszerzôdés” hatálya – további meghosszabbítás
hiányában – megszûnik 2006. december 31. napjával és felkéri a fôpolgármestert, hogy errôl a befektetési tanácsadókat tájékoztassa.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2043/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévô, az üzleti/értékesítendô portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó
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tôzsdei részvények értékesítési minimálárát 2007.
január 1-jei hatállyal az alábbi mértékben határozza meg:
Részvény
Minimálár (Ft)
Borsodchem
3 000
EGIS
27 000
Mtelekom A
1 050 Osztalékfizetés elôtt
Mtelekom B
950 Osztalékfizetés után
Richter
42 000
Rába
900
TVK
5 600
Határidô: 2007. február 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2044/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévô, az üzleti/értékesítendô portfólió
vagyon C alcsoportjába tartozó tôzsdei részvények
értékesítési minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elô.
Határidô: 2007. február 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 48. pontja: Bp., V. ker., József Attila u.
3. és József nádor tér 1. sz. alatt található ingatlanok
elôvásárlási jog gyakorlása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2045/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István módosító indítványát, mely szerint:
„A 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. §
(1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve
úgy dönt, hogy a BENEVOL Ingatlanforgalmazó
Kft. tulajdonában álló 24484 hrsz. alatt felvett,
természetben Bp., V. ker., József Attila u. 3. sz.
alatt található, 367 m2 alapterületû, valamint a
24481/hrsz. alatt felvett, természetben Bp., V.,
József nádor tér 1. szám alatt található 1412 m2 alapterületû ingatlannak a Nádor Palace Ingatlanhasznosító Kft. részére 6 000 000 EUR + 1 200 000 EUR
vételárért történô elidegenítése során elôvásárlási
jogával élni kíván.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az elôvásárlási
jognyilatkozat kiadására, egyben felkéri a fôpolgármestert, hogy készítsen elôterjesztést a szükséges pénzügyi forrás biztosítására és a költségvetési
rendelet módosítására”.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2046/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogával élve úgy
dönt, hogy a BENEVOL Ingatlanforgalmazó Kft.
tulajdonában álló, 24484 hrsz. alatt felvett, természetben Bp., V. ker., József Attila u. 3. sz. alatt
található, 367 m2 alapterületû, valamint a 24481/1
hrsz. alatt felvett, természetben Bp., V., József
nádor tér 1. szám alatt található, 1412 m2 alapterületû ingatlannak a Nádor Palace Ingatlanhasznosító
Kft. részére 6 000 000 EUR + 1 200 000 EUR
vételárért történô elidegenítése során elôvásárlási
jogával élni nem kíván.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozat aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2050/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 57. pontként tárgyalja meg
a „Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására)” címû elôterjesztést.

A napirend 49. pontja: Elôterjesztés a központi és
fôvárosi céltámogatással 1999 óta megépült Budapest
II. és a XV. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen, valamint a XXII. kerületi csatornavagyon befejezett,
aktivált eszközként történô átadás-átvételére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A napirend 50. pontja: Beregszász megsegítése.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2051/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi a 2199/2005. (IX. 29.) Fôv.
Kgy. határozatát.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2052/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 4. számú mellékletben
szereplô támogatási szerzôdést a Beregszászi Városvédô, -szépítô és Mûvelôdési Alapítvánnyal és
felkéri a fôpolgármestert a szerzôdés aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2047/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 7., 8., 9. számú mellékletében foglalt megállapodást és felkéri
a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 2007. január 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a FOK Kht.-val
kötendô szerzôdés jóváhagyására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

2048/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az átvett befejezett,
aktivált beruházást az átvétel idôpontjának megfelelôen, mint aktivált vagyont a Fôvárosi Önkormányzat 2006. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.
Határidô: 2006. évi mérlegzárás
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2053/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy jóváhagyja a Fôvárosi Oktatástechnológiai Központ Közhasznú Társaság (1088 Budapest, Bródy S. u. 14.) és a Fôvárosi Önkormányzat között létrejövô 2. számú melléklet szerinti, a
FÖKIR iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverre vonatkozó szoftverhasználati szerzôdés megkötését és felhatalmazza a fôpolgármestert a
szerzôdés-aláírásra.
Elfogadja a 3. számú melléklet szerinti Felhasználói Szabályzatot.
Határidô: 2006. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2049/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az átvett befejezetlen beruházást az üzembe helyezés idôpontjának
megfelelôen aktiválja, mint aktivált vagyont a
Fôvárosi Önkormányzat 2007. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.
Határidô: 2007. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A napirend 52. pontja: Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky
Kórház címzett támogatásból történô beruházás engedélyokiratának 3. számú módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2054/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a beruházás engedélyokiratának 3. számú módosítását az elôterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert a beruházás engedélyokirata 3. számú
módosításának aláírására.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés jóváhagyását követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2055/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a
Budapest, XI. ker., Árasztó u.–Duna u. mentén
fekvô 43576/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt
pályázat eredményére” címû elôterjesztés napirendre történô vételérôl.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2056/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat
a Budapest XI. ker., Árasztó u.–Duna u. mentén
fekvô 43576/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt
pályázat eredményére” címû elôterjesztést.
Javaslat a Budapest, XI. ker., Árasztó u.–Duna u.
mentén fekvô 43576/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére
kiírt pályázat eredményére.
Elôadó: Somlyódy Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2057/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bekezdés alapján és a Fôvárosi
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995.
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § (1) bekezdés
b) pontjában biztosított jogánál fogva a Tulajdonosi
Bizottság hatáskörét eseti jelleggel magához vonja.
2058/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
A Budapest, XI., Duna u.–Árasztó u., 43576/13
hrsz.-ú ingatlanra kiírt nyilvános pályázat eredményhirdetésének határidejét a pályázati kiírás 18.
pontja alapján további 30 nappal meghosszabbítja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 53. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között a 3 Lépés Program „Tárt Kapus
Létesítmények” akciójának támogatásáról szóló támogatási szerzôdés jóváhagyására és felhasználására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2059/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1634/2006. (IX. 7.) Fôv. Kgy.
határozatát hatályon kívül helyezi.
2060/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti jelen elôterjesztés tárgyát
képezô, a Fôvárosi Önkormányzat és az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium között
a 3 Lépés Program „Tárt Kapus Létesítmények”
akciójának támogatásáról szóló támogatási szerzôdést (1. számú melléklet) és felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 15 munkanapon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2061/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2060/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy.
határozata értelmében megkötendô támogatási
szerzôdés alapján, az abban foglalt felosztásnak
megfelelôen támogatja a Tártkapus Programban
szereplô kedvezményezett kerületeket. A jelen
elôterjesztés 2. számú melléklete szerinti mintaszerzôdés alapján jóváhagyja, megköti a további
támogatási szerzôdéseket a kedvezményezettekkel,
egyben felkéri a fôpolgármestert azok aláírására.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munkanapon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 54. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közterület-felügyelet 2007. évi kiemelt céljainak meghatározására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2062/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2007. évre a Fôvárosi Közterületfelügyelet köztisztviselôinek teljesítményértékeléséhez az alábbi kiemelt célokat határozza meg:
– A közterület-felügyelôk közterületi jelenlétének
fokozásával, a szolgálatellátási formák (gyalogos, kerékpáros és motoros járôr, posztos, akciócsoport) kombinált, tervszerû és operatív szolgálatirányítási módszerek alkalmazásával foly-
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tatni kell a városképi és idegenforgalmi szempontból kiemelt jelentôségû közterületek – metróállomásokhoz kapcsolódó gyalogos-aluljárók és
a felszíni környezetük – ellenôrzését.
– A közterület-felügyelôk jogszabályokban elôírt
szakmai elméleti és gyakorlati felkészítésének
és továbbképzésének biztosításával, valamint
kommunikációs tréningek szervezésével fokozott figyelmet kell fordítani a közterületi, a köztisztasági szabálysértések és az engedély nélküli
árusítások megelôzésére, a tettenérést követôen
kezdeményezett intézkedésekre (helyszíni bírság, áruvisszatartás, feljelentés szabálysértési
hatóságnál), valamint az ebtartási szabálysértések elleni határozott fellépésre.
– A Fôvárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti)
Telep rekonstrukciós munkái során kiemelt
figyelmet kell fordítani arra, hogy a Telep bôvítése és mûködtetése minden tekintetben megfeleljen mind az állat-egészségügyi, mind pedig az
állatvédelmi követelményeknek, járuljon hozzá
a Felügyelet állategészségüggyel és az állattartás szabályaival kapcsolatos munkájának
népszerûsítéséhez, valamint az állatvédelmi társadalmi és civil szervezetekkel való együttmûködés erôsítéséhez.
– A Vészhelyzet Információs Központ személyi
és technikai fejlesztésénél – az önkormányzati
segélyhívó funkció megtartása mellett – elôtérbe
kell helyezni a Központ ügyeleti és szolgálatirányítási jellegét, illetve meg kell kezdeni a Központban és a közterületen szolgálatot teljesítôk
idegen nyelvû képzése beindításának feltételeit.
– A fôvárosi közterület-felügyeletek szakmai
Konzultációs Fórumának hatékony mûködtetésével tovább kell erôsíteni a Felügyelet és a kerületi közterület-felügyeletek közötti, valamint a
közterületi rend fenntartásában résztvevô más
rendvédelmi, önkormányzati, társadalmi és civil
szervezetekkel való együttmûködést és tapasztalatcserét.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Javaslat a teljesítménykövetelmények alapját képezô kiemelt célok meghatározására
a Fôpolgármesteri Hivatalban 2007. évre.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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– A közgyûlési elôterjesztések munkaterv szerinti
elôkészítése, a közgyûlési és a Hivatalt érintô
bizottsági döntések pontos és teljes körû végrehajtása, valamint a Testületi Információs Rendszer (TIR) teljes körû, hatályos fôjegyzôi intézkedésben meghatározott – idôbeni és minôségi –
követelmények szerinti alkalmazása.
– A Hivatal szervezeti egységeinek 2007. évi
munkatervében meghatározott feladatok szakszerû és határidôben történô végrehajtása.
– Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának
rendjérôl szóló 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy.
rendeletben foglaltaknak megfelelô feladatok
(beruházási feladat- és ütemterv, kapcsolódó
okmányok, elôterjesztések, tájékoztatók) ellátása,
valamint a beruházási, felújítási feladatok teljesítésérôl gyors és pontos információszolgáltatás.
– Az európai uniós és egyéb pályázati lehetôségek
felkutatása, nyomon követése, pályázatok elôkészítése és benyújtása.
– A Hivatal munkáját támogató informatikai rendszerek fejlesztése, újak bevezetése, ezzel párhuzamosan a dolgozók informatikai képzésekben
való részvételének elôsegítése és biztosítása.
– A belsô szervezeti egységek közötti együttmûködés szorosabbá tétele az információcsere ösztönzésével, ezáltal a kommunikáció fejlesztésével.
– A személyi állomány szakmai felkészültségének
folyamatos javítása, ismereteinek bôvítése.
– A szolgáltató állam filozófiájának megvalósításával összhangban a Hivatal munkatársai mindennapi munkájuk során az ügyfélközpontú
munkavégzés megvalósítására törekedjenek.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 56. pontja: Budapest Fôváros Közigazgatási Hivatala vezetôjének 02-630/2006. törvényességi
észrevétele.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2064/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy egyetért Budapest Fôváros Közigazgatási Hivatala vezetôjének 02-630/2006. számú
törvényességi észrevételével, egyben megállapítja,
hogy a Fôvárosi Közgyûlés a kérdést már rendezte.

2063/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2007. évre a Fôpolgármesteri Hivatal köztisztviselôi munkateljesítményének értékeléséhez az alábbi teljesítménykövetelmények alapját
képezô kiemelt célokat határozza meg:

A napirend 57. pontja: Javaslat a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörök kiegészítésére (a Fôvárosi
Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására).
Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2065/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós Istvánnak az elôterjesztés
tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.

2079/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló
jelentést elfogadja.
– Az 1377/1993. (XI. 25.) Fôv. Kgy. határozatot
hatályon kívül helyezi;
– a 704/1994. (VI. 30.) Fôv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;
– az 1901/2003. (X. 30.) Fôv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;
– a 755/2004. (IV. 29.) Fôv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;
– az 1014/2005. (IV. 28.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;
– az 1454/2005. (VI. 29.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;
– az 1456/2005. (VI. 29.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;
– a 2844/2005. (XII. 20.) Fôv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja;
– a 2910/2005. (XII. 20.) Fôv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2007. március 31-re módosítja;
– az 1098/2006. (VI. 29.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. február 28-ra módosítja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2066/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István ügyrendi javaslatát,
mely szerint: az SZMSZ módosításról pontonként
szavazzanak.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2067/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát,
mely szerint: az eredeti SZMSZ módosításról pontonként szavazzanak.
A Fôvárosi Közgyûlés
az elôterjesztôk által módosított formában megalkotja 84/2006. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2068/2006. (XII. 20.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 59. pontként tárgyalja meg a
„A BKV Zrt. vezérigazgatójának visszahívása és
Antal Attila megválasztása” címû elôterjesztést.
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 60/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2006. december 14-i és
20-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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III. RÉSZ

FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÔSEK OTTHONÁNAK
KÖZLEMÉNYE
A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (1047 Budapest, IV. ker., Baross u. 100.) – hivatkozással az Áht. 15/A.,
illetôleg 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 – Budapest, IV. ker., Csokonai u. 38. – 3 db vizesblokk
(fürdôszoba, WC felújítása, vezeték teljes cseréje)
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô
City-Centrum M. Kft., mint vállalkozó
A szerzôdés értéke: 7 350 202 Ft
A szerzôdés idôtartama: 2006. november 2.–2006. december 5.
Budapest, 2006. december 22.

Juhász Lászlóné s. k.
igazgató
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