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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
12/2007. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
Budapest fôváros közigazgatási területén
a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról,
a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló
19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest versenyképességének növelése, az életminôség javítása, a fôváros közútjain a levegôszennyezés
és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve
megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom
szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történô várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos
szabályozása érdekében Budapest Fôváros Közgyûlése a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. §-ában, valamint a 63/A. § h) pontjában, illetve a
közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény 15. §
(3) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletrôl
szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja.

„(6) Ha a díj- és pótdíjfizetési felszólításban megjelölt
határidôig a díjat és pótdíjat nem fizették meg, a közút
kezelôje vagy az általa megállapodás alapján megbízott
gazdálkodó szervezet (parkolásüzemeltetô) önállóan, saját nevében jogosult bírói úton érvényesíteni.”

3. §
Az R. XII. FEJEZET Értelmezô rendelkezések cím
61. §-a az alábbi új k) ponttal egészül ki:
„k) díj alatt e rendelet 41. § (2) bekezdése szerinti
várakozási díjkülönbözetet is érteni kell.”

4. §
1. §
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 (a továbbiakban: R.) 41. § (5) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„(5) Ha a várakozási díjkülönbözetet és a pótdíjat a
jogosulatlan úthasználat idôpontját követô tíz naptári
napon belül nem fizették meg, a közút kezelôje vagy az
általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet (parkolásüzemeltetô) a közúti közlekedésrôl szóló
1988. évi I. törvény 15. § (5) bekezdése alapján a jogosulatlan úthasználat idôpontjától számított 60 napos
jogvesztô határidôn belül köteles postára adni a díj- és
pótdíjfizetési felszólítást a gépjármû tulajdonosának.
A díj- és pótdíjfizetési felszólításon a befizetési határidôt
is fel kell tüntetni.”

2. §
Az R. 41. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi (6) bekezdés számozása
(7) bekezdésre változik:

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és rendelkezéseit a folyamatban lévô ügyekben is kell alkalmazni.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Az Országgyûlés a közlekedéssel összefüggô egyes
törvények módosításáról szóló 2006. évi CX. törvénnyel
módosította többek között a közúti közlekedésrôl szóló
1988. évi I. törvény 15. § (5) bekezdését. Az új szabályozás szerint, ha a várakozási díjat és a pótdíjat nem
fizették meg, akkor a közút kezelôje vagy az általa
megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a
létesített, illetôleg kijelölt várakozóhely jogosulatlan úthasználatának idôpontjától számított 60 napos jogvesztô
határidôn belül köteles postára adni a díj- vagy pótdíj-
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fizetési felszólítást. Ezen felül a díj és a pótdíj után késedelmi kamat nem követelhetô.
A fenti szabályozás miatt 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 41. §-át módosítani, illetve
pontosítani szükséges.
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úthasználat idôpontjától számított 60 napos jogvesztô
határidôn belül köteles postára adni díj- és pótdíjfizetési
felszólítást a gépjármû tulajdonosának. A tulajdonos
adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásából szerezhetôk be.
A díj- és pótdíjfizetési felszólításban a fizetési határidôt is meg kell jelölni, mert a továbbiakban ez a határidô
a meghatározó a meg nem fizetett díj- és pótdíjtartozás
bírói úton történô behajtásának megindításában.

Részletes indokolás
A 3. §-hoz
Az 1–2. §-okhoz
A rendelkezés jogszabályi pontosítást tartalmaz.
Ha várakozási díjkülönbözetet és a pótdíjat 10 naptári napon belül nem fizetik meg, akkor a közút kezelôje
vagy az általa megállapodás alapján megbízott gazdálkodó szervezet a közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi
I. törvény 15. § (5) bekezdése szerint a jogosulatlan

A 4. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

556

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2007. április 11.

Budapest Fôváros Közgyûlésének
13/2007. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
a fôváros díszkivilágításáról szóló
12/1991. (VI. 6.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.

1. §
A fôváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.)
Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Az 1991-ben megalkotott, azóta többször módosított,
a fôváros díszkivilágításáról szóló rendelet a szakmai
szempontoknak megfelelôen biztosítja a Budapest városképét meghatározó díszkivilágítást. Az új és indokolt
igény teszi szükségessé a jogszabály módosítását.

Részletes indokolás
2. §
Az 1. §-hoz
Ez a rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján
lép hatályba.

A jogszabály melléklete a kiegészítést tartalmazza,
egységes szerkezetben.

A 2. §-hoz
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
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Melléklet a 13/2007. (IV. 11.) Fôv. Kgy. rendelethez
1. számú melléklet a 12/1991. (VI. 6.) Fôv. Kgy. rendelethez

Budapest díszkivilágítási berendezései
Sor- KerüMegnevezés
szám let
1.
V.
Batthyány-örökmécses
2.
XV. 1848-as örökmécses (Széchenyi tér)
3.
4.*
5.
6.
7.*

I.

8.
9.
10.
11.*
12.
13.
14.*
15.
16.*
17.
18.
19.*
20.
21.
22.
23.
24.*
25.
26.*
27.
28.
29.*
30.
31.*
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.*

II.

Dr. Antall József szobra (Apród u. 1–3.)
Babits Mihály-szobor (Vérmezô park)
Szent Anna templom (Batthyány tér)
Batthyány téri vásárcsarnok
gróf Batthyány Lajos-szobor
(Batthyány tér déli oldal)
Bécsi kapu
Bécsi kapu téri Evangélikus templom
Budai Vár
Budai Vigadó (Corvin tér 8.)
Corvin téri díszkút és Lajos-szobor
Dózsa György-szobor (Dózsa György tér)
Erzsébet híd
Erzsébet királyné-szobor (Döbrentei tér)
Szent Erzsébet templom és volt
apácazárda (Bem rkp. 28.)
Hadtörténeti Múzeum – Nemzeti Zászló
(Tóth Árpád sétány)
Halászbástya
Hilton Szálló
Hunyadi János szobra
Kapucinus templom, Avianoi Szent
Márk-szobor
Krisztinavárosi plébániatemplom
Lánchíd
Magyar Országos Levéltár
(Bécsi kapu tér)
Magdolna torony, Kapisztrán Szent
János-szobor (Kapisztrán tér)
Mansfeld Péter dombormû (Szabó I. u.)
Mária Immaculata-szobor
Budavári Nagyboldogasszony templom
(Mátyás-templom)
Régi budai Városháza
(Szentháromság tér)
Sándor palota (Szent György tér)
Szent István-szobor
Szent Gellért püspök-szobor
Szilágyi Dezsô téri református templom
Tabáni 1956-os emlékmû (Tabán)
Vár alagút Clark Ádám téri bejárata
Várszínház és a hozzá tartozó kolostor
épület
Virág Benedek ház és a Szent Katalin
templom (Tabán)
Bem-szobor (Bem J. tér)

* Díszkivilágításuk a berendezés elkészülte után esedékes.

Sor- KerüMegnevezés
szám let
39.*
Budai Ferencesek temploma
40.
Gül Baba türbéje (Turbán u. 11.)
41.*
Király fürdô (Fô u.)
42.*
Központi Statisztikai Hivatal
43.
Mártírok emlékmû (Margit krt.)
44.
III.
Kiscelli volt trinitárius templom
és kolostor
45.*
Római kori vízvezeték maradványai
(Szentendrei út)
46.
V.
Állami zászló (Kossuth L. tér)
47.*
Astoria Szálló
48.
Bazilika (Szt. István tér)
49.
Bajcsy-Zsilinszky Endre emlékmû
(Deák Ferenc tér)
50.*
Belügyminisztérium (Roosevelt tér)
51.
Belvárosi Fôplébánia templom,
Szt. Kinga-szobor (Március 15. tér)
52.
Danubius kút (Erzsébet tér)
53.
Deák Ferenc-szobor (Roosevelt tér)
54.
Deák téri evangélikus templom
55.*
Egyetemi templom (Egyetem tér 4.)
56.
ELTE fôépület (Egyetem tér 1–3.)
57.*
Eötvös téri Eötvös-szobor
58.*
Pesti Ferencesek temploma
59.
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (Kossuth tér)
60.*
Gerbeaud Ház (Vörösmarty tér)
61.
Román Görögkeleti templom (Petôfi tér)
62.
József Attila-szobor (Kossuth tér)
63.
József nádor-szobor (József nádor tér)
64.
Károlyi Palota (Károlyi M. u.)
65.
Károlyi-szobor (Kossuth tér)
66.
Kossuth-szobor (Kossuth tér)
67.
Magyar Nemzeti Bank (Szabadság tér)
68.
Magyar Televízió (Szabadság tér)
69.
Magyar Tudományos Akadémia,
1956-os emlékmû (Roosevelt tér)
70.
volt Munkaügyi Minisztérium
(Szabadság tér 15.)
71.
Nagy Imre-szobor (Vértanúk tere)
72.
Néprajzi Múzeum (Kossuth tér)
73.
Országház (Kossuth tér)
74.
Petôfi-szobor (Március 15. tér)
75.*
Péterffy Palota (Pesti Barnabás u.)
76.
volt Postatakarékpénztár (Hold u. 2.)
77.
Rákóczi-szobor (Kossuth tér)
78.
Salamon Ferenc-szobor (Roosevelt tér)
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Sor- KerüMegnevezés
szám let
79.
Sri Chimnoy emléktábla
(Március 15. tér)
80.
Szarvas Gábor-szobor (Roosevelt tér)
81.
Szervita tér (Szervita templom*,
Szûz Mária-szobor, Török-bankház)
82.
Széchenyi-szobor (Roosevelt tér)
83.*
Szent Mihály templom (Váci u. 47/b)
84.
volt SZÖVOSZ-székház
(Szabadság tér 14.)
85.
Váci u. 62–64. (Új Városháza)
86.
Városház u. 9–11. (Központi Városháza)
87.
Pesti Vigadó (Vigadó tér)
88.
Vörösmarty-szobor (Vörösmarty tér)
89.
Vigadó téri szökôkút és szobor,
valamint a „Kiskirálylány” szobor
90. VI.
Ady-szobor (Liszt Ferenc tér)
91.*
Andrássy út 64.
92.
Jókai-szobor (Jókai tér)
93.*
Kodály körönd 4 db bérháza
94.*
Magyar Állami Operaház
95.*
Nagymezô utcai épületek (11., 15., 17.,
19., 18., 20., 22., 24., 26., 28.) és díszkút
96.*
Történeti Hivatal
97.*
Oktogon tér épületei
98.*
Zeneakadémia (Liszt Ferenc tér)
99. VII. Fasori Református templom
(Városligeti fasor 5.)
100.
Fasori Evangélikus templom
(Városligeti fasor 17.)
101.
Madách Színház (Erzsébet krt. 31–33.)
102.
Szent Erzsébet templom és szobor
(Rózsák tere)
103.
Zsinagóga (Dohány u.)
104. VIII. Arany János-szobor (Múzeum krt.)
105.
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(volt Wenckheim palota és az elôtte
lévô Igazság kútja, Szabó Ervin tér)
106.
Harminckettesek terén álló szobor
107.
Horváth Mihály téri Szent József
templom
108.*
Keleti pályaudvar
109.
Pesti Jézus szíve templom és gróf Zichy
Nándor szobra (Lôrinc pap tér)
110.
Nemzeti Múzeum (Múzeum krt.)
111.*
Uránia Filmszínház
112.
Palace Szálló
113.*
Rezsô téri Magyarok Nagyasszonya
templom
114.*
Szent Rókus kápolna és Immaculata
szobor (Rákóczi u.)
115. IX.
Bakáts téri Szent Ferenc templom
116.*
Schöpf-Mérei Ágost Kórház
(Bakáts tér 10.)
* Díszkivilágításuk a berendezés elkészülte után esedékes.

Sor- Kerüszám let
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.*
124.
125. X.
126. XI.
127.*
128.
129.*
130.
131.
132.*
133.
134.
135.
136.*

137. XII.
138.*
139.*
140.*
141.*
142.*
143.*
144.
145.
146.*
147.*
148.*
149.*
150.*
151.*
152.*
153.*
154.*
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Megnevezés
Iparmûvészeti Múzeum (Üllôi út 33–37.)
Kálvin téri református templom
Közgazdasági Egyetem (Fôvám tér)
Központi Vásárcsarnok (Vámház krt.)
Nemzeti Színház
Roma Holokauszt emlékmû
(Nehru park)
Szabadság híd
Szent Kereszt templom (Üllôi út)
Szent László templom (Szt. László tér)
Gellért Szálló (Gellért tér)
Bartók Béla-szobor
(Kosztolányi Dezsô tér)
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium
és templom (Villányi út)
Gazdagréti Római Katolikus Templom
Gárdonyi Géza Általános Iskola
(Bartók Béla út 27.)
Gárdonyi Géza-szobor (Bartók Béla út
32. sz. elôtti park)
Magyar Nobel-díjasok emlékmûve
Mûszaki Egyetem, 1956-os emlékmû
(Mûegyetem rkp. 1–6.)
Szabadság-szobor és Citadella
(Gellért-hegy)
Szent Imre-szobor
új Szent István-szobor, valamint
a Sziklakápolna és a fölötte található
kereszt (Gellért-hegyi Sziklakápolna
elôtt)
Apor Vilmos téri szoborcsoport
Apor Vilmos tér Igazak fala emlékmû
Arany János Gimnázium fôépület
(Meredek u. 1.)
Diana u. 4. sz. alatti általános iskola
és katolikus templom
Evangélikus templom (Kékgolyó u. 17.)
Farkasréti Mindenszentek
plébániatemplom és temetô fôkapu
Gesztenyéskert 56-os emlékmû
(Jagelló út)
János-hegyi kilátó
Királyhágó tér díszkút
Kós Károly Iskola (Városmajor u. 59.)
Mûvelôdési központ (Csörsz u. 18.)
Polgármesteri Hivatal épülete
(Böszörményi út 23–25.)
Széchenyi emlékmû
Városmajor u. Barabás-villa
Városmajori Jézus Szíve Plébánia
Szt. Márton kegykápolna (Bürök u.)
Városkút kútházak (Béla kir. út 1/a, 2/a)
Víztorony (Eötvös út)
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Sor- KerüMegnevezés
szám let
155.*
Zugligeti Szent Család Plébánia Római
Katolikus Templom
(Szarvas Gábor u. 52.)
156. XIII. Béke téri templom, emlékhely,
Városháza
157.
Centenáriumi emlékmû (Margitsziget)
158.
Nyugati pályaudvar
159.*
Pozsonyi úti református templom
160.*
Raoul Wallenberg-szobor
és a Szent István park szobrai
161.
Szent Margit templom (Lehel tér)
162.*
Szent Mihály templom (Babér u.)
163.
Vígszínház (Szt. István krt.)
164.* XIV. 1956-os emlékmû
165.
Fôvárosi Állat- és Növénykert
(Állatkerti krt. 6–12.)
166.*
Fôvárosi Állat- és Növénykert
Elefántház (Állatkerti krt. 6–12.)
167.
Magyar Állami Földtani Intézet
(Stefánia út 14.)
168.
Millenniumi emlékmû (Hôsök tere)
169.
Mûcsarnok (Hôsök tere)
170.*
Papp László Sportaréna (Stefánia út 2.)
171.
Regnum Marianum templom emlékére
állított kereszt (Dózsa György út)
172.*
Széchenyi Gyógyfürdô (Városliget)
173.
Szépmûvészeti Múzeum (Hôsök tere)
174.
Vajdahunyad vár (Városliget)
175.
Vakok Általános Iskolája
és Diákotthona (Ajtósi Dürer sor 39.)
176.*
Vidám Park Rt. Körhinta épülete
és hullámvasút (Állatkerti krt. 14–16.)
177. XVI. Cinkotai evangélikus templom
* Díszkivilágításuk a berendezés elkészülte után esedékes.
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Sor- KerüMegnevezés
szám let
178.
Rákosszentmihályi Plébániatemplom
179.
Mátyásföldi római katolikus templom
180.* XVII. Evangélikus templom
(Rákoskeresztúr, Bakancsos u. 2.)
181.*
Szent Kereszt Felmagasztalás Plébánia
templom (Rákoskeresztúr, Pesti út)
182.*
Református templom (Rákoscsaba,
Péceli út 229.)
183.*
Római katolikus templom
(Rákoscsaba, Rákoscsaba u. 2.)
184.* XVIII. 1956-os emlékmû (Béke tér)
185.*
Fadrusz János: Feszület (Hargita tér)
186.*
Hét vezér szoborcsoport (Thököly út)
187.
Március 15-i emlékmû (Kossuth tér)
188.*
Örmény kisebbségi emlékmû
(Uzsok tér)
189. XIX. Templom téren a Nagyboldogasszony
templom, Evangélikus templom*,
Központi református templom*
190.*
Zrumeczky kapu (Kós Károly tér 10.)
191. XXI. Béke téri római katolikus templom
192.
Deák téri evangélikus templom
193.
Rákóczi téri görög katolikus templom
194.
Szent Imre téri római katolikus
templom és emlékmûvek
195.
Tanácsház utcai református templom
196. XXII. Felsôvárosi Plébániatemplom
197.
Nagytétényi templom
(Szentháromság tér)
198.*
Törley Mauzóleum (Sarló u. 6.)
199.* XXIII. Soroksári Fatimai Szûzanya templom
200.
Soroksári római katolikus templom
(Hôsök tere)
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
14/2007. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet
alkotja.

1. §
(1) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 18. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A Közgyûlés elé elôterjesztést tehetnek:]
„a) a képviselôk és a tanácsnokok,”

(6) A tanácsnoki feladatkörbe tartozó kérdésekrôl a
fôpolgármester, illetve az általa kijelölt helyettes rendszeresen tájékoztatja az illetékes tanácsnokot.
(7) A tanácsnok köteles:
a) évente, illetve a határozott idô leteltével vagy
a feladat befejezôdésével beszámolni tevékenységérôl a
Közgyûlésnek,
b) a feladatkörébe tartozó ügyben a képviselôk által
a Közgyûlésen hozzá intézett kérdésre érdemi választ
adni a 20. § szabályai szerint,
c) feladatai ellátása során együttmûködni a bizottságokkal, a fôpolgármesterrel és a fôpolgármesterhelyettesekkel, továbbá a többi tanácsnokkal.”

(2) Az SZMSZ 52. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A bizottság elé elôterjesztést tehetnek:]
„a) a képviselôk, az adott bizottság nem képviselô
tagjai és a tanácsnokok,”

2. §
Az SZMSZ 10. számú melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.

3. §
(3) Az SZMSZ 60/A. §-ának (4)–(6) bekezdései helyébe az alábbi új (4)–(7) bekezdések lépnek:
„(4) A tanácsnok feladatai:
a) a Közgyûlés által meghatározott önkormányzati
feladatkörök felügyelete,
b) a fôpolgármester meghatalmazása alapján – döntési jogosultság nélkül – a fôpolgármester személyes
képviseletének ellátása, szakmai és politikai egyeztetések
lebonyolítása.
(5) A tanácsnok feladatai ellátása során a feladatkörébe tartozó ügyekben:
a) véleményezi a közgyûlési és bizottsági elôterjesztéseket,
b) elôterjesztéseket és tájékoztatókat terjeszthet a Közgyûlés és a bizottságok elé,
c) indítványozhatja a bizottságok összehívását az
51/A. § (3) bekezdés szabályai szerint,
d) ajánlásokat, javaslatokat tehet a fôpolgármester,
a fôpolgármester-helyettesek és a bizottságok felé,
e) a Fôpolgármesteri Hivatal önkormányzati feladat
végrehajtására irányuló tevékenységérôl – a Hivatal vezetôje vagy a fôpolgármester útján – tájékoztatást kérhet,
közérdekû ügyben intézkedést kezdeményezhet. A Fôpolgármesteri Hivatal a kérésre, kezdeményezésre 15 napon
belül érdemi választ köteles adni.

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az
SZMSZ 48. § (4) bekezdésében szereplô „10 képviselônél több tagú” szövegrész helyébe a „10 fôt meghaladó
létszámú” szövegrész, a „10 képviselônél kevesebb tagú” szövegrész helyébe pedig a „10 fôt meg nem haladó
létszámú” szövegrész lép.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás
A Fôvárosi Közgyûlés 2006. december 14-ei ülésén
megválasztotta az önkormányzati tanácsnokokat. A tanácsnokokra vonatkozó eddigi SZMSZ-szabályok felülvizsgálata felvetette a jelenlegi elôírások egyértelmûbb és
részletesebb kifejtésének szükségességét.
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Mivel a tanácsadók az új szabályok szerint a fôpolgármester meghatalmazása alapján a fôpolgármesteri tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat is elláthatnak, ezért az ezen munka segítésére szolgáló önkormányzati tanácsadói/fôtanácsadói munkaköröket tartalmazó 10. számú mellékletet is módosítani kell.
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A 2. §-hoz

Az SZMSZ módosított 10. számú melléklete a Fôpolgármesteri Hivatalnál a fôpolgármester tevékenységéhez
közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott
önkormányzati fôtanácsadói/tanácsadói munkakörök
megnevezésének és az álláshelyek számának változását
tartalmazza.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

A 3. §-hoz

A javaslat elsôsorban a tanácsnokok feladatainak pontosítását, jogaik és kötelezettségeik egyértelmûbb és
részletesebb felsorolását tartalmazza.

A rendelet hatálybalépésérôl, valamint egy korábbi
rendeletmódosítás során az SZMSZ-be került szövegrész
technikai jellegû pontosításáról rendelkezik.

562

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

2007. április 11.

Melléklet a 14/2007. (IV. 11.) Fôv. Kgy. rendelethez
A Szervezeti és Mûködési Szabályzat 10. számú melléklete

A Fôpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati
fôtanácsadói/tanácsadói munkakörök
Önkormányzati fôtanácsadói/tanácsadói munkakörök megnevezése:
(szervezeti egység/alegység) vezetô
Fôpolgármesteri titkár
Szakmai titkár
Jogi szakreferens
Pénzügyi szakreferens
Közigazgatási szakreferens
Közgazdasági szakreferens
Költségvetési szakreferens
Nemzetközi ügyek referense
Kommunikációs (fô)tanácsadó
Sajtófônök
Sajtóreferens
Európai uniós szakreferens
Társadalmi kapcsolatok szakreferense
Gazdasági (stratégiai) szakreferens
Vállalkozási szakreferens
Intézményi koordinátor
(ágazat szerinti szakmai) szakreferens
A Fôpolgármesteri Hivatalban a Közgyûlés és a bizottságok döntésének elôkészítésére, valamint a fôpolgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására létrehozott önkormányzati fôtanácsadói/tanácsadói munkakörökben foglalkoztatottak száma együttesen 58 fô.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
15/2007. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá a 79. §
(2) bekezdés a) és b) pontjában, a 80. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 108. §-ában foglaltak végrehajtására
az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vr.)
20. § (1)–(2) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô egyszemélyes gazdasági társaság, illetve közhasznú
társaság legfôbb szervének hatáskörébe tartozó alábbi
jogait a Fôvárosi Közgyûlés közvetlenül gyakorolja, a
többszemélyes társaságoknál pedig a társaság legfôbb
szervének döntését megelôzôen a Fôvárosi Közgyûlés
határoz az alábbi kérdésekben:
a) az alapító okirat (társasági szerzôdés, alapszabály)
megállapítása (jóváhagyása) és módosítása;
b) az alaptôke (törzstôke) felemelése és leszállítása;
c) az egyes részvényfajtákhoz fûzôdô jogok megváltoztatása;
d) a társaság más társasággal való egyesülésének,
beolvadásának és megszûnésének, valamint más társasági formába átalakulásának elhatározása.
(2) A társaság legfôbb szervének az (1) bekezdésben
fel nem sorolt egyéb, törvény által hatáskörébe utalt
jogait – a (4)–(8) bekezdésekben foglaltak kivételével –
a Gazdasági Bizottság az SZMSZ 6. számú melléklete
szerint illetékes szakmai bizottság hozzájárulásával gyakorolja.”

2. §
(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú
melléklete II. fejezete „A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Gazdasági
Bizottság” cím 25., 26. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„25. Gyakorolja 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. 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.
26. 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.”

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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INDOKOLÁS

Részletes indokolás

Általános indokolás

Az 1. §-hoz

A jelenleg hatályos bonyolult és áttekinthetetlen
szabályozás egyszerûsítése céljából a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô gazdasági társaságok legfôbb
szervének hatáskörébe tartozó személyi ügyekben való
döntési jogosultság hatásköri szabályait módosítani
szükséges.

A javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô gazdasági társaságok legfôbb szervének hatáskörébe tartozó személyi ügyekben való döntési jogosultságot
a Gazdasági Bizottság, illetve a kulturális, oktatási és
egészségügyi ágazathoz tartozó bizottságok hatáskörébe
utalja.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl, valamint ezzel összefüggésben az SZMSZ módosításáról rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
16/2007. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) Állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott
hatáskörök jegyzékérôl szóló 5. számú melléklete II. Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság fejezete
kiegészül az alábbi 20. ponttal:
„20. Egyetértési jogot gyakorol az Országgyûlés
Hivatala és a Fôvárosi Önkormányzat közötti, az Országgyûlés Hivatalának – a szerzôdés mellékletét képezô
vázrajz szerint – a Kossuth térre használati jogot alapító
szerzôdés alapján kiírt tervpályázat tekintetében.”

2. §
Az SZMSZ a Közgyûlés által a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékérôl szóló 7. számú melléklete
XXIV. Egyéb hatáskörök címû fejezete kiegészül az
alábbi 23. ponttal:
„23. Dönt az Országgyûlés Hivatala és a Fôvárosi
Önkormányzat közötti, az Országgyûlés Hivatalának – a
szerzôdés mellékletét képezô vázrajz szerint – a Kossuth
térre használati jogot alapító szerzôdés alapján kiírt
tervpályázat tekintetében a tervpályázat Bíráló Bizottságának a Fôvárosi Önkormányzat által delegált tagja(i)ról.”

3. §

INDOKOLÁS

Általános indokolás
Az Országgyûlés Hivatala és a Fôvárosi Önkormányzat – annak érdekében, hogy az Országgyûlésnek, mint a
legfelsôbb államhatalmi és képviseleti szerv jogköreinek
zavartalan gyakorlása biztosítva legyen, a Magyar Köztársaság képviseletének méltó ellátásához, és hogy az
Országgyûlés épületének környezetébe tartozó, Budapest, V. kerület, Kossuth Lajos tér elnevezésû közterület
méltó módon kerüljön rendezésre – 50 évre szóló használati jogot alapító szerzôdést kötöttek.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) Állandó bizottságok
feladatköre, a Közgyûlés által a bizottságokra átruházott
hatáskörök jegyzékérôl szóló 5. számú melléklete II. Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság fejezetében
felsorolt hatáskörök kiegészülnek az Országgyûlés Hivatala és a Fôvárosi Önkormányzat közötti, a Kossuth tér
meghatározott részére használati jogot alapító szerzôdés
alapján kiírt tervpályázat tekintetében gyakorolandó
egyetértési joggal.

A 2. §-hoz
Az SZMSZ-nek a Közgyûlés által a fôpolgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzékérôl szóló 7. számú melléklete XXIV. Egyéb hatáskörök címû fejezete kiegészül
a tervpályázat Bíráló Bizottságába a Fôvárosi Önkormányzat által delegált tagja(i) kijelölésével kapcsolatos
döntési jogosultsággal.

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
A 3. §-hoz
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

E szakasz a rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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II. RÉSZ
Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2007. február 15-i rendkívüli ülésének
jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
103/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat bizottsági alelnök cseréjére” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
104/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg
a „Képviselôi vagyonnyilatkozatok interneten keresztüli elérhetôsége” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

8. Javaslat az EU Önerô Alap támogatási szerzôdések megkötésére és a pénzeszköz-átadási
megállapodások módosítására.
9. Javaslat az FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2006. január 1.–szeptember 30. közötti beszámoló, és a 2007. évi
Foglalkoztatási Terv elfogadására.
10. Javaslat a fôvárosi szakképzô intézmények
megszüntetésére és átszervezésére irányuló
közgyûlési döntés elhalasztására.
11. Képviselôi vagyonnyilatkozatok interneten keresztüli elérhetôsége.
A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági alelnök
cseréjére.
Elôadó: dr. Steiner Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

105/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a
„A fôpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi használata megállapítása” címû elôterjesztést.

107/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak a „Javaslat
bizottsági alelnök cseréjére” címû napirend levételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

106/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat bizottsági alelnök cseréjére.
2. A Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek
2007. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.
3. A fôpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi
használata megállapítása.
4. Javaslat fenntartói nyilatkozat megadására az
Egészségügyi Minisztérium által kiírt pályázaton nyertes egészségügyi intézményeknek.
5. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet Közhasznú Társaság ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok által
delegált kórházi felügyelôtanácsi tagok megválasztására.
6. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmények tulajdonosi felügyelôtanácsa tagjainak megválasztására.
7. Javaslat a Budapest Szíve fejlesztési programra.

108/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Kolozs András lemondását a
Kulturális Bizottság alelnöki funkciójáról és tagságáról, és egyidejûleg megválasztja Gy. Németh
Erzsébetet a Kulturális Bizottság tagjának, alelnökének, 2007. február 15-i hatállyal.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
változtatás átvezetésérôl az SZMSZ-ben.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 2. pontja: A Fôvárosi Önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek 2007. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 6/2007. (II. 23.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek
2007. évi megosztásáról.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

109/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
az Ötv. 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján felterjesztési jogával élve kezdeményezi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál a Fôvárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályok közti
összhang megteremtése érdekében a szükséges
jogszabály-módosítások elôkészítését. Felkéri a
fôpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti levél
aláírására és kiadására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

114/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
a Szavazatszámláló Bizottság tagjának dr. Rétvári
Bencét megválasztja.

A napirend 3. pontja: A fôpolgármester-helyettes
megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi használata megállapítása.
Elôadó: dr. Demszky Gábor

116/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Szatmáryné
Jähl Angéla helyett Ughy Attilát megválasztja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
110/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Ughy Attilának az elôterjesztés
tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
111/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
a fôpolgármester-helyettes megválasztásának lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
A Szavazatszámláló Bizottság elnökének, tagjának
dr. Steiner Pált megválasztja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
112/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
a Szavazatszámláló Bizottság tagjának dr. Vaskor
Lászlót megválasztja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
113/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
a Szavazatszámláló Bizottság tagjának Szatmáryné
Jähl Angélát megválasztja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
115/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
a Szavazatszámláló Bizottság tagjának John Emesét megválasztja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
117/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
megbízatásának idôtartamára 2007. február 15-i
kezdôdô hatállyal Ikvai-Szabó Imre fôvárosi képviselôt fôállású fôpolgármester-helyettesnek megválasztja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
118/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Ikvai-Szabó Imre fôpolgármester-helyettes illetményét 2007. február 15-i kezdôdô hatállyal havi
630 000 Ft-ban állapítja meg.
119/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Ikvai-Szabó Imre fôpolgármester-helyettes részére
2007. február 15-tôl kezdôdô hatállyal illetménye
20%-ának megfelelô mértékû, összegszerûen
126 000 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.
120/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
A fôpolgármester-helyettes részére 2007. február
15-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 69. § (1) bekezdés mb) pontja szerinti fedezetét a Budapest Fôváros Önkormányzatának éves
költségvetési rendeletében.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

121/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a
„Az Ötv. 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában
felsorolt tisztségek betöltésének bejelentése” címû
elôterjesztést.

125/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábornak az elôterjesztés napirendrôl történô levételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
122/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a
„A fôpolgármester-helyettes megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi használata megállapítása” címû elôterjesztést.
A napirend 4. pontja: Az Ötv. 33/A. § (2) bekezdésének b) pontjában felsorolt tisztségek betöltésének bejelentése.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
123/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
hozzájárul ahhoz, hogy Ikvai-Szabó Imre fôpolgármester-helyettes az „Összefogás a Budapesti
Lakástalanokért és Hajléktalanokért” Közalapítvány kuratórium elnöki tisztséget betölthesse.
Határidô: azonnal
Felelôs: a személyi anyagban történô kezelésért
dr. Tiba Zsolt fôjegyzô
A napirend 5. pontja: A fôpolgármester-helyettes
megválasztása, illetménye, költségtérítése és személygépkocsi használata megállapítása.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
124/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
a fôpolgármester-helyettes megválasztásának lebonyolítására ideiglenes bizottságként Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre.
A Szavazatszámláló Bizottság:
elnökének, tagjának: dr. Steiner Pál
tagjainak:
John Emese
dr. Rétvári Bence
Ughy Attila,
dr. Vaskor László
képviselôket megválasztja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
126/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
megbízatásának idôtartamára 2007. február 15-i
kezdôdô hatállyal Horváth Csaba fôvárosi képviselôt fôállású fôpolgármester-helyettesnek megválasztja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
127/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Horváth Csaba fôpolgármester-helyettes illetményét 2007. február 15-i kezdôdô hatállyal
havi
havi 630 000 Ft
idegennyelv-tudási pótlék
havi 24 420 Ft
Összesen:
havi 654 420 Ft-ban
állapítja meg.
128/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Horváth Csaba fôpolgármester-helyettes részére
2007. február 15-tôl kezdôdô hatállyal illetménye 20%-ának megfelelô mértékû, összegszerûen
130 884 Ft/hónap költségátalányt állapít meg.
129/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
A fôpolgármester-helyettes részére 2007. február
15-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 69. § (1) bekezdés mb) pontja szerinti fedezetét a Budapest Fôváros Önkormányzatának éves
költségvetési rendeletében.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
130/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés stratégiai városfejlesztési tanácsnokának személyében bekövetkezô
változásra” címû elôterjesztést.
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A napirend 6. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés stratégiai városfejlesztési tanácsnokának személyében bekövetkezô változásra.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
131/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
2007. február 15-i hatállyal Horváth Csabát stratégiai városfejlesztési tanácsnoki megbízatása alól
felmenti, egyidejûleg stratégiai városfejlesztési tanácsnoknak megválasztja dr. Steiner Pált a fôvárosi
stratégiai városfejlesztési feladatok felügyeletére.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 7. pontja: Javaslat fenntartói nyilatkozat
megadására az Egészségügyi Minisztérium által kiírt
pályázaton nyertes egészségügyi intézményeknek.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
132/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
a 3. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a fenntartói nyilatkozat formaszövegét és felkéri
a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2. számú
mellékletben szereplô táblázatban felsorolt intézmények részére történô kiállításáról, felhatalmazza
ezek aláírására, egyben felkéri, hogy gondoskodjon
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak való
azonnali megküldésérôl.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
133/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a
kórházak nem hajtják végre az elnyert pályázati
feltételeknek megfelelôen az egészségügyi ellátórendszer struktúra-átalakítását, úgy a pályázati
kiírásban elnyert összeget és a támogatás folyósításától számított Ptk. 232. § (2) bekezdése szerint
felszámított kamatot visszafizeti.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
134/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy kísérje figyelemmel az elnyert pályázatokban foglaltak megvalósításának folyamatát, amelynek eredményérôl
tájékoztassa az Egészségügyi és Szociálpolitikai
Bizottságot.
Határidô: az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság májusi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 8. pontja: Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet Közhasznú Társaság ellátási területéhez tartozó települési önkormányzatok által delegált
kórházi felügyelôtanácsi tagok megválasztására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 9. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmények
tulajdonosi felügyelôtanácsa tagjainak megválasztására.
Elôadó: Dr. Szolnoki Andrea
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 10. pontja: Budapest Szíve Fejlesztési
Program.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
155/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest Szíve Fejlesztési Programja
akcióterv és elôzetes megvalósíthatósági tanulmányban rögzített stratégiai célokat és prioritásokat, a terület fejlesztését hosszú távon meghatározó
politikai értékválasztást és az ebbôl adódó fejlesztési irányokat.
156/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készítse elô és terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé:
– hivatkozva az 1105/2006. (VI. 29.) Fôv. Kgy.
határozatára a Közép-magyarországi Operatív
Program keretében direkt projektfinanszírozásra,
egyedi projektként benyújtandó pályázathoz a
Fejlesztési Programban foglaltak alapján meghatározott projekttartalmat. Felkéri a fôpolgármestert, hogy az elôkészítéshez szükséges források
2007. évi költségvetésben való biztosítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket;
– a Fejlesztési Program végrehajtása melletti
elkötelezettségrôl szóló megállapodásokat Budapest Fôváros Önkormányzatának és az érintett
V., VI., VII., VIII., IX. kerületek önkormányzatainak, a Közép-Magyarországi Régió Fejlesztési Tanácsa, az érintett közüzemi vállalatoknak
és a DBR Metró Projektigazgatóságnak részvételével;
– az érintett kerületi önkormányzatokkal közösen
benyújtandó pályázat elkészítése és megvalósítása érdekében az uniós jogszabályoknak is
megfelelô együttmûködés feltételeit vizsgálja
meg és tegyen javaslatot Budapest Fôváros
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Önkormányzata és a Budapest Szíve Fejlesztési
Programban részt vevô kerületi önkormányzatok részvételével az együttmûködés formájára és
annak szabályaira;
– a Fejlesztési Program lebonyolításáért felelôs
projektszervezet felállításáról szóló javaslatot,
valamint gondoskodjon a Fejlesztési Programban kifejtett célok eléréséhez szükséges, az elôterjesztésben rögzített további teendôk koordinálásáról.
Határidô: 2007. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

157/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a fôvárosi szakképzô
intézmények megszüntetésére és átszervezésére
irányuló közgyûlési döntés elhalasztására” címû
napirenddel folytatja az ülést.
A napirend 11. pontja: Javaslat a fôvárosi szakképzô intézmények megszüntetésére és átszervezésére
irányuló közgyûlési döntés elhalasztására.
Elôadó: Tarlós István
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
158/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a szakképzô intézmények megszüntetésével, átszervezésével és központi szakképzô
intézmények létrehozásával kapcsolatos döntését a
megfelelô hatástanulmányok, ütemterv elkészítése
és az elôírt egyeztetések végrehajtása, illetve a
Miniszterelnökkel folytatott tárgyalások befejezéséig – különös tekintettel a Fôvárosi Közgyûlés
1228-1231/2006. (VI. 29.) határozatainak végrehajtására – elhalasztja 2007. június 30-ig.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 12. pontja: Javaslat az EU Önerô Alap
támogatási szerzôdések megkötésére és a pénzeszközátadási megállapodások módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
159/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti „Az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképzô Központ infrastrukturális feltételeinek javítását” célzó beruházás költségeinek saját
forrása kiegészítéséhez elnyert vissza nem térítendô
támogatásra vonatkozó BMÖNAL-236-061013-01
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számú támogatási szerzôdést az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert a szerzôdés aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
160/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
A jóváhagyott támogatási szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen módosítja az Észak Pesti Térségi
Integrált Szakképzô Központ Kht.-val kötött fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételrôl szóló
megállapodást a 6. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert annak
aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
161/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti „A Belvárosi Térségi Integrált Szakképzô Központ infrastrukturális feltételeinek javítását” célzó beruházás költségeinek saját
forrása kiegészítéséhez elnyert vissza nem térítendô
támogatásra vonatkozó BMÖNAL-237-061013-01
számú támogatási szerzôdést a 2. számú melléklet
szerinti tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert a szerzôdés aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
162/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
A jóváhagyott támogatási szerzôdésben foglaltaknak megfelelôen módosítja a Belvárosi Térségi
Integrált Szakképzô Központ Kht.-val kötött fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételrôl szóló megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal
és felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 13. pontja: Javaslat az FKFSZ Fôvárosi
Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. 2006. január
1.–szeptember 30. közötti tevékenységérôl szóló beszámoló, és a 2007. évi Foglalkoztatási Terv elfogadására.
Elôadó: Tarlós István
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
163/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
az FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási
Szolgálat Kht. 2006. január–szeptemberi tevékenységérôl szóló beszámolót elfogadja.
164/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Az FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási
Szolgálat Kht. 2007. évi foglalkoztatási tervét elfogadja. A Kht. az év során legalább 410 fôvel köt
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közfoglalkoztatási munkaviszonyt a fôvárosi kommunális közfeladaton éves átlagos 80 fô foglalkoztatotti létszám mellett, amelyhez a Fôvárosi Közgyûlés „8105 Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási
Szolgálat Kht.” mûködési célú pénzeszközök
átadására 59 200 E Ft támogatást biztosít.
165/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Az FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási
Szolgálat Kht. által mûködtetett Fôvárosi Esélyegyenlôség Módszertani Iroda 2007. évi szakmai
tervét elfogadja, melyhez a Fôvárosi Közgyûlés
„8105 Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.” mûködési célú pénzeszközök átadására
25 500 E Ft támogatást biztosít.
166/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Megköti az FKFSZ Fôvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.-val – 1. számú mellékletben szereplô tartalommal – a közszolgáltatási
szerzôdés módosítására irányuló megállapodást és
felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: a közszolgáltatási szerzôdés kiegészítésére: azonnal, a támogatás biztosítására: a 2007.
évi költségvetés elfogadása
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 14. pontja: Képviselôi vagyonnyilatkozatok interneten keresztüli elérhetôsége.
Elôadó: Németh Szilárd
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
167/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
támogatja, hogy a 2006. évi ciklustól valamennyi
képviselô vagyonnyilatkozata elérhetô legyen
interneten keresztül.
Határidô: 2007. március 1.
Felelôs: Németh Szilárd, a Vagyonnyilatkozatellenôrzô és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság elnöke
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Képviselôi kérdések, interpellációk:
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
168/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence interpellációjára
adott választ.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
169/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós interpellációjára
adott választ.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
170/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el László Zoltán interpellációjára
adott választ.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
171/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Pesti Imre interpellációjára adott
választ.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
172/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István interpellációjára adott
választ.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2007. február 15-i nyílt
ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2007. február 22-i ülésének
jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

4.

173/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Kossuth téri lezárás
felülvizsgálatának kérésére” címû elôterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
174/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az „SZMSZ módosítás a népképviselet elvének érvényesülése érdekében” címû elôterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.
5.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
6.
175/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésére” címû elôterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

7.

8.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
176/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja a „Javaslat bizottsági alelnök cseréjére” címû elôterjesztést.

9.

10.
11.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
177/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 8. pontként „Alapítványok és
társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális Alapból” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
178/2007. (II. 2.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat bizottsági alelnök cseréjére.
2. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006.
(III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
3. Kérelem a helyi közforgalmú közlekedés
2007. évi normatív támogatására.

12.

13.

14.
15.

A gazdasági társaságok alapító okiratainak
(alapszabályainak) az új Gt., a 2006. évi
IV. törvény rendelkezéseinek megfelelô módosítása.
a) Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt.
alapító okiratának módosítása.
b) BFVK Zrt. alapító okiratának módosítása.
c) Budapesti Közlekedési Zrt. alapító okiratának módosítása.
d) ENVIRODUNA Kft. alapító okiratának
módosítása.
e) FTSZV Kft. alapító okiratának módosítása.
f) FÔKÉTÜSZ Kft. alapító okiratának módosítása.
g) IL-NET Kht. alapító okiratának módosítása.
Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szent
István Kórház és Szent László Kórházának
összevonására.
A Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht.
végelszámolásának befejezése.
Javaslat a Károlyi Kórház gazdálkodási elôlegkérelmének kezességvállalására és fôvárosi önrész biztosítására.
Javaslat az Új Színház Kht. alapító okiratának módosítására.
Alapítványok és társadalmi szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális
Alapból.
Pályázat a helyi önkormányzatok közmûvelôdési érdekeltségnövelô támogatására.
Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998.
(X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására (Bp. VIII. ker., volt Ganz-Mávag
Törzsgyár területének Kerületi Szabályozási
Terve).
Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítványnak mûködési célú eseti támogatás utalásának engedélyezésére.
Csatlakozás a Róma város által meghirdetett
„Európai városok polgármestereinek felhívása a halálbüntetés ellen” címû kezdeményezéshez.
Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat 2007. évi
lakás-bérbeadói tevékenységére.
A 2012. évi IIHF Jégkorong „A” csoportos
Világbajnokság Budapest–Székesfehérvár
székhellyel történô megrendezése tárgyában
a Magyar Jégkorong Szövetség által benyújtandó pályázat ügye.
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16.

Az üzleti/értékesítendô portfólió vagyon
C alcsoportjába tartozó tôzsdei részvények
értékesítési minimálárának módosítása.
17. Mansfeld Péter-emlékmû elhelyezése az
I. kerületben.
18. Kovács Imre fellebbezése rendszeres szociális segély ügyben.
19. Az Uplink Media Kft. fellebbezése a „Budapest” név használatának engedélyezése iránti
kérelem elutasításának ügyében.
20/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági alelnök
cseréjére.
Elôadó: dr. Steiner Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

573

181/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedést 2007ben továbbra is folyamatosan fenn kívánja tartani.
182/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedés fejlesztéseihez Budapest Fôváros Önkormányzatának
költségvetésérôl szóló …/2007. (…….) Fôv. Kgy.
rendeletében 2007. évre összesen 39 242,5 M Ft
vissza nem térítendô fejlesztési célú támogatást
biztosít a következô feladatokra:
– a helyi közforgalmú közlekedés támogatása:
10 000,0 M Ft,
– az M-2 metróvonal felújítása 11 038,2 M Ft,
– az M-2 metróvonal jármûállomány-cseréje
10 411,8 M Ft,
– villamos jármûfejlesztésre átadás 7792,5 M Ft.
Határidô: a kérelem benyújtására 2007. március 10.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

179/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Molnár Gyula lemondását a Vagyonnyilatkozat-ellenôrzô és Összeférhetetlenséget
Vizsgáló Bizottság alelnöki funkciójáról és tagságáról, és egyidejûleg megválasztja Kolozs Andrást
a Vagyonnyilatkozat-ellenôrzô és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának, alelnökének,
2007. február 22-i hatállyal.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
változtatás átvezetésérôl az SZMSZ-ben.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: A gazdasági társaságok alapító okiratainak (alapszabályainak) az új Gt., a 2006. évi
IV. törvény rendelkezéseinek megfelelô módosítása.
a) Budapest Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt. alapító
okiratának módosítása.
b) BFVK Zrt. alapító okiratának módosítása.
c) Budapesti Közlekedési Zrt. alapító okiratának
módosítása.
d) Enviroduna Kft. alapító okiratának módosítása.
e) FTSZV Kft. alapító okiratának módosítása.
f) FÔKÉTÜSZ Kft. alapító okiratának módosítása.
g) IL-NET Kht. alapító okiratának módosítása.
Elôadó: Hagyó Miklós

A napirend 2. 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

A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 7/2007. (III. 7.) önkormányzati rendeletét
Budapest Fôváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésérôl szóló 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására a melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 3. pontja: Kérelem a helyi közforgalmú
közlekedés 2007. évi normatív támogatására.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
180/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a helyi közforgalmú közlekedés normatív
támogatásához szükséges kérelemmel és felhatalmazza a fôpolgármestert és a fôjegyzôt annak aláírására.

183/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Kossuth téri lezárás
felülvizsgálatának kérésére” címû elôterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
184/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az „SZMSZ-módosítás a népképviselet elvének érvényesülése érdekében” címû elôterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
185/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésére” címû elôterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

574

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

186/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján az Enviroduna
Kft. legfôbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
187/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a Budapest
Gyógyfürdôi és Hévizei Zrt. legfôbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú
melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és
felhatalmazza a fôpolgármestert az alapítóokiratmódosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
188/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a BFVK Zrt.
legfôbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító
okiratának módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
189/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a BKV Zrt.
legfôbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a társaság 1. számú melléklet szerinti alapító
okiratának módosítását az alábbi kiegészítésekkel:
a) A Részvénytársaság közgyûlésére vonatkozó
IX. fejezetének az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozó jogosítványokat felsoroló 9.3. pontjának, 9.3.11. alpontja a következô: „9.3.11. A
Társaság vezérigazgatójának megválasztása, megbízása, visszahívása, díjazásának megállapítása”.
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b) A Részvénytársaság közgyûlésére vonatkozó IX.
fejezete 9.4. pontjának 2. bekezdése a következô:
„Az Igazgatóság, a Felügyelôbizottság tagjai, a
könyvvizsgáló díjazásának, valamint a vezérigazgató díjazásának megállapítása”.
c) Az Igazgatóságra vonatkozó X. fejezet 10.1.
pontjának 11. bekezdése a következô:
„Gyakorolja a vezérigazgató jogviszonyával
kapcsolatos jogosítványokat, az Alapítót megilletô jogok kivételével”.
d) Az alapító okirat X. (Igazgatóság) fejezete új
10.15. pontjaként és a XI. fejezet (Felügyelôbizottság) 11.14. pont 4. mondata után megfogalmazott mondatok törlésre kerülnek.
e) A vezérigazgatóra vonatkozó XIII. fejezet a
következô:
„13.1. Az Igazgatóság egy tagja jogosult a vezérigazgatói cím használatára.
A vezérigazgató egyben a munkaszervezet irányítójaként gyakorolja a munkáltatói jogokat a
társaság munkavállalói felett.
13.2. A vezérigazgató Antal Attila megbízatása
2007. január 1-jétôl 2011. május 31-ig tart.
A vezérigazgató irányítja a Társaság munkaszervezetét, feladatait a Gt. szabályai, az alapító
okirat, a Szervezeti és Mûködési Szabályzat, valamint az Igazgatóság határozatainak megfelelôen látja el.
13.3. A vezérigazgató jogviszonyával kapcsolatos jogosítványokat az Alapító hatáskörébe utaltak kivételével az Igazgatóság gyakorolja”.
190/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a Társaság Igazgatóságát, hogy intézkedjen
az alapító okirat jelen határozat szerinti módosításával összhangban a Társaság Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, Vezetôi Javadalmazási Szabályzatának, valamint az igazgatóság ügyrendjének módosítására és kiegészítésére az Alapító által
történô jóváhagyás céljából.
191/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
A 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Gazdasági Bizottságra átruházott
hatáskörét eseti jelleggel magához vonva a 2006.
évi IV. törvény, az új Gt. 39. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján – megválasztja a Budapesti Közlekedési Zrt. felügyelôbizottsági tagjának – a Központi Üzemi Tanács javaslatára, munkavállalói delegáltként Gulyás Attilát, 2006. december 1-jétôl
2007. május 31-ig terjedô idôszakra, a jelenlegi tagokéval azonos díjazás mellett.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
192/2007. (II. 22.) 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 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján az FTSZV Kft.
legfôbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító
okiratának módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
193/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján a FÔKÉTÜSZ
Kft. legfôbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító okiratának módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
194/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 20. §
(1) bekezdésében foglaltak alapján az IL-NET Kht.
legfôbb szervének hatáskörében eljárva, jóváhagyja a Társaság 1. számú melléklet szerinti alapító
okiratának módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 5. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szent István Kórház és Szent László Kórházának összevonására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
195/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Szent László Kórházat,
mint önálló költségvetési intézményt 2007. június
30-ával, egyetemleges jogutódlással megszünteti,
jogutódja a Szent István Kórház és Rendelôintézet.
Az errôl szóló – 2. számú mellékletben csatolt –
megszüntetô okirat aláírására felhatalmazza a
fôpolgármestert.
Határidô: 2007. június 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
196/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel vonja magához a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendelet 5. számú melléklet II. a Közgyûlés
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által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke, Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság cím
1. pontjában átruházott hatáskörét és Dr. Radnai
Zoltánnak, a Szent László Kórház mb. fôigazgatójának megbízását 2007. június 30-i hatállyal
visszavonja.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
szükséges munkajogi intézkedések megtételérôl.
Határidô: 2007. május 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
197/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megszüntetett intézmény záróbeszámolójának 2007.
június 30-i fordulónappal, teljes körûen leltárral és
záró fôkönyvi kivonattal alátámasztottan és az éves
költségvetési beszámolónak megfelelô adattartalommal történô elkészítésérôl és a Fôvárosi Közgyûlés 2007. októberi ülésére való elôterjesztésérôl.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2007. októberi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
198/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jei hatállyal módosítja a Fôvárosi
Önkormányzat Szent István Kórház és Rendelôintézet alapító okiratát az elôterjesztés 3. számú melléklete szerint.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
199/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás és – az elôterjesztés 4. számú mellékleteként
csatolt – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 8/2007. (III. 7.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendeletének módosításáról az 5. számú melléklet szerint.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
200/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, intézkedjen, hogy a
Szent István Kórház fôigazgatója készítsen részletes ütemtervet a felelôsök és a határidôk megjelölésével a két intézmény egyesítésével kapcsolatos
feladatok végrehajtására, amelyet a Fôvárosi Közgyûlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága
tárgyaljon meg. Az Egészségügyi és Szociálpoliti-
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kai Bizottság határozata alapján intézkedjen, hogy
a fôigazgató gondoskodjon a végrehajtás irányításáról.
Határidô: az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 2007. áprilisi ülése, utána folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor

201/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, intézkedjen a Semmelweis Egyetemmel való együttmûködés rendezésérôl,
az oktatói státuszok optimális meghatározásáról.
Határidô: 2007. április 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
202/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a Szent István Kórház és a
Szent László Kórház összevonásához kapcsolódó
létszámleépítés pénzügyi fedezetére a 2007. és a
2008. év során összesen 294 000 E Ft keretösszegig a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím terhére. A kórházat utólagos elszámolási kötelezettség
terheli a pályázat benyújtása érdekében.
Határidô: 2007. II. negyedévtôl 2008. év végéig
negyedévente
Felelôs: dr. Demszky Gábor
203/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Szent István Kórház által negyedévente elkészített létszámleépítési
dokumentáció alapján terjessze a Közgyûlés elé a
szükséges elôirányzat-módosítási javaslatokat.
Határidô: folyamatosan 2008. december 31-ig
Felelôs: dr. Demszky Gábor
204/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a két kórház egyesítési folyamatának elért eredményeit a Fôvárosi Közgyûlés 2008.
januári ülésén áttekinti.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2008. januári ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 6. pontja: A Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház Kht. végelszámolásának befejezése.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
205/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel 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 Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-
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ság” címe 23. pontjában az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét,
– és az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház
Közhasznú Társaság „végelszámolás alatt” 2006.
július 15.–október 31. idôszakra szóló közhasznúsági jelentését és az ennek részét képezô 2006.
évi egyszerûsített éves beszámolót a független
könyvvizsgáló jelentésével és a felügyelôbizottság jegyzôkönyvével együtt;
– elfogadja a végelszámolói zárójelentést, a vagyonfelosztási javaslatot és az adóbevallásokat
és felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon
a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Közhasznú Társaság cégjegyzékbôl való törlésérôl.
Határidô: 2007. március 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
206/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a vagyon kiadásának határideje a
cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalának
idôpontját követô 30. naptári nap.
Határidô: a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalának idôpontját követô 30. naptári nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
207/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Dr. Bors Katalin végelszámolói megbízását a cég
törlésére vonatkozó végzés meghozatalának idôpontját követô 35. naptári nappal megszünteti.
Határidô: a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalának idôpontját követô 35. naptári nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 7. pontja: Javaslat a Károlyi Kórház
gazdálkodási elôleg kérelmének kezességvállalására és
fôvárosi önrész biztosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
208/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
a Károlyi Sándor Kórháznak az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtandó 78 M Ft kamatmentes mûködési költség elôleg kérelmével
egyetért és kötelezettséget vállal az intézmény részére 22 M Ft visszatérítendô önrész biztosítására.
Felhatalmazza a fôpolgármestert – az elôterjesztés
3. számú mellékleteként csatolt – megállapodás
aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
209/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt „Mûködési Költség Elôleg
Szerzôdést”, egyben kezességet vállal az Országos
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Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzôdés
megszûnésekor még fennálló, de legfeljebb 78 M Ft
összegû kamatmentes mûködési költség elôleg
visszafizetésére és felhatalmazza a fôpolgármestert
a szerzôdés, valamint a szerzôdéshez kapcsolódó
nyilatkozat aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
210/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
A fôvárosi önrészt megelôlegezi az átmenetileg
szabad pénzeszközök terhére azzal, hogy a 2006.
évi pénzmaradvány jóváhagyásakor rendezi a
2007. évi költségvetésben az elôirányzatot.
Határidô: 2006. évi pénzmaradvány elszámolása
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

214/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
a Kulturális Bizottság 53/2007. (II. 21.) határozata
alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím
2006. évi pénzmaradványa terhére 3200 E Ft
összegben, a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím 2006. évi pénzmaradványa terhére összesen 2216 E Ft összegben, mindösszesen 5416 E Ft
értékben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:
A „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím keretébôl:
Számlatulajdonos
pályázó

Cél

Kap
(E Ft)

211/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
A 2007. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 81/2006. (XII. 29.) Fôv.
Kgy. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján
felkéri a fôpolgármestert, hogy a 22 M Ft önrészt a
döntést követôen azonnal utalja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

ITI Magyar Központ

Hevesi Sándor Díj

400

Magyar Színházi Videoarchívum Alapítvány

Színházi elôadások rögzítése, régi felvételek
digitalizálása, adatrögzítés

500

MASZK Országos
Színészegyesület

Színészi jutalomjátékok (10 db)

Zugszínház Egyesület

Új bemutató a Trafóban

A napirend 8. pontja: Javaslat az Új Színház Kht.
alapító okiratának módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Összesen a Színházi Alapból:

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
212/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1854/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy.
határozatának 13. francia bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek
„– Mihály Zoltánt az Új Színház Kht. felügyelôbizottságából visszahívja, egyben Keszegné Menczer
Erzsébetet (a. n.: Varsányi Erzsébet, lakcím: 1031
Budapest, Tóga u. 6.) az Új Színház Kht. felügyelôbizottságába tagnak megválasztja.
Megbízása 2007. január 1.–2008. július 1., díjazását 46 000 Ft/hó összegben állapítja meg.”
213/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja az Új Színház Kht. alapító okiratát a
2. számú melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosításának aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 9. pontja: Alapítványok és társadalmi
szervezetek támogatása a 2006. évi Színházi és Kulturális „Alap”-ból.
Elôadó: dr. Bôhm András

2000
300
3200

A „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím keretébôl:
Számlatulajdonos
pályázó
MAOE – Hermann
Zoltán

Cél

Kap
(E Ft)

Hermann Zoltán kiállítása
a Budapest Galériában

100

ELTE Egyetemi Színpad Az Egyetemi Színpad
Alapítvány
történetének megjelentetése az 50 éves évfordulóra

300

Harmónia Háza
Egyesület

Téli ünnepeink rendezvénysorozat

100

Háromszín Kulturális
Alapítvány

Fellépési lehetôség beteg
mûvészeknek

100

Karaván Mûvészeti
Alapítvány

Roma képességfejlesztô
klub-tanoda és színészképzô stúdió mûködtetése

540

Intermezzo Mûvészeti
Alapítvány

IV. Ifjúsági Kortárs Zenei
Estek megrendezése

476

Magyar Zenemûvészeti
Társaság

A Mini-Fesztivál 2007.
megrendezéséhez

400

Belvárosi Zenei
Alapítvány

In memoriam Ferencsik
János hangverseny

200

Összesen:

2216

Mindösszesen:

5416

Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 10. pontja: Pályázat a helyi önkormányzatok közmûvelôdési érdekeltségnövelô támogatására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
215/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy közmûvelôdési érdekeltségnövelô
pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz 3724 E Ft összegû támogatásra az
alábbiak szerint:
– Budapesti Mûvelôdési Központ: önrész 2000 E Ft,
pályázott támogatás 2000 E Ft,
– Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági Szabadidô
Központ Kht.: önrész 1724 E Ft, pályázott támogatás 1724 E Ft.
Felkéri a fôpolgármestert a mellékelt pályázati ûrlap aláírására.
Határidô: 2007. március 10.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
216/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a közmûvelôdési
érdekeltségnövelô pályázathoz szükséges önrészt a
2007. évi költségvetésben új céltartalékon biztosítja.
217/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázati döntést
követôen a beérkezô támogatási összeget és az önkormányzati önrészt utalja az érintett intézmény ill.
közhasznú társaság számlájára.
Határidô: a döntést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 11. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. §
(1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására.
Budapest VIII. kerület, volt Ganz-Mávag Törzsgyár területének Kerületi Szabályozási Terve.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
218/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest VIII. kerület,
Kôbányai út–Könyves Kálmán körút–Vajda Péter
utca–Orczy út–Orczy tér által határolt területére
készült szabályozási tervvel egyetért.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy döntésérôl az érintett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 12. pontja: Javaslat a Segély Helyett
Esély Alapítványnak mûködési célú eseti támogatás utalásának engedélyezésére.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
219/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
a „8223 Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret” 2006. évi pénzmaradványa terhére a
Segély Helyett Esély Alapítvány részére a 3380 E Ft
összeg átutalását engedélyezi intézményi mûködési
kiadások fedezetére.
Határidô: támogatási szerzôdés alapján
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 13. pontja: Csatlakozás a Róma város
által meghirdetett „Európai városok polgármestereinek
felhívása a halálbüntetés ellen” címû kezdeményezéshez.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
220/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy minden rendelkezésére álló jogi és erkölcsi eszközzel lépjen fel a
Schöpf-Merei Ágost Szülészeti és Anyavédelmi
Központ bezárása ellen.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
221/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy csatlakozik a Róma város által
meghirdetett „Európai városok felhívása a halálbüntetés ellen” címû kezdeményezéshez.
Határidô: 2007. február 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 14. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat 2007. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
222/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
a 29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (7) bekezdése és a 37. § (2) bekezdés alapján úgy dönt,
hogy a 2007. március 1. és 2008. február 28-a közötti idôszakban:
a tulajdonában lévô üres és várhatóan megüresedô
a) – ún. „átmeneti lakásokat”,
– szobabérlôk házában lévô lakrészeket,
– „egyéb” lakásokat – 3 db lakást kivéve – pályázat útján történô bérbeadással hasznosít;
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b) 3 db „egyéb” lakást szolgálati jellegû bérbeadással a Fôpolgármesteri Hivatal munkatársai
részére biztosít.
223/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat rendelkezésére álló
bérlôkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat
útján, a lakások felújítását vállaló karitatív, illetve
hajléktalanellátást végzô szervezetek részére biztosítja.
Határidô: 2008. február 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 15. pontja: A 2012. évi IIHF Jégkorong
„A” csoportos Világbajnokság Budapest–Székesfehérvár
székhellyel történô megrendezése tárgyában a Magyar
Jégkorong Szövetség által benyújtandó pályázat ügye.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
224/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 57/2005. (IX. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatát elfogadja és támogatja a 2012-es IIHF Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság Budapest–Székesfehérvár székhellyel történô megrendezése
tárgyában a Magyar Jégkorong Szövetség által
benyújtandó pályázat ügyét és felhatalmazza a fôpolgármestert a nyilatkozat 1. számú melléklet szerinti tartalommal történô aláírására.
A nyilatkozat kiadása a Fôvárosi Önkormányzat
részérôl semmiféle kezesség- és pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmaz.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 16. pontja: Az üzleti/értékesítendô portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tôzsdei részvények
értékesítési minimálárának módosítása.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
225/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
A BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévô, az üzleti/értékesítendô portfólió vagyon C alcsoportjába tartozó tôzsdei részvények értékesítési minimálárát
2007. március 1-jei hatállyal az alábbi mértékben
határozza meg:
Részvény
EGIS
Mtelekom A
Mtelekom B
Richter

minimálár/Ft
27 000
1 050
950
42 000
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226/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az értékesítési
minimálárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elô.
Határidô: 2007. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 17. pontja: Mansfeld Péter-emlékmû
elhelyezése az I. kerületben.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
227/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja Melocco Miklós szobrászmûvész
Mansfeld Pétert ábrázoló mészkô anyagú emlékmûvének elhelyezését az I. kerület, Szabó Ilonka
utca menti 14217 hrsz. zöldterület utcával határos
támfalára az alábbi felirattal:
MANSFELD PÉTER
1941–1959
Határidô: a döntést követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 18. pontja: Kovács Imre fellebbezése
rendszeres szociális segély ügyben.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
A napirend 19. pontja: Az Uplink Media Kft. fellebbezése a „Budapest” név használatának engedélyezése
iránti kérelem elutasításának ügyében.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 20/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
230/2007. (II. 22.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló jelentést.
Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2007. február 22-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2007. március 1-jei rendkívüli ülésének
jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
231/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveire és Beszámoló a Vagyongazdálkodás 2006. évi
Irányelveinek teljesítésérôl” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
232/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 13. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus
Program támogatási szerzôdésének módosítására”
címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
233/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat bizottsági tagok cseréjére” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
234/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklósnak a „Javaslat a
fôvárosi szakképzô intézmények megszüntetésére
és átszervezésére irányuló közgyûlési döntés módosítására” címû elôterjesztés napirendrôl történô
levételére vonatkozó indítványát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
235/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklósnak a „Javaslat a
Fôvárosi Szakképzés-fejlesztési Tervhez igazodó
intézményhálózat mûködtetésére” címû elôterjesztés napirendrôl történô levételére vonatkozó indítványát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
236/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ebédszünet után 1. napirendként
tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Fôváros Önkor-

mányzata 2007. évi költségvetésére” címû elôterjesztést és a költségvetés elôtti utolsó napirendként
a „Javaslat a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveire és Beszámoló a Vagyongazdálkodás 2006. évi
Irányelveinek teljesítésérôl” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
237/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat bizottsági tagok cseréjére.
2. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
3. Fôvárosi Közterület-hasznosítási Társulás
felügyelôbizottságába tagok választása.
4. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat által a
Magyar Olimpiai Bizottság tagjainak delegált
3 fô személyére.
5. Javaslat a Pedagógus és Nôvérszálló mûködésének racionalizálására.
6. Javaslat a fôvárosi szakképzô intézmények
megszüntetésére és átszervezésére irányuló
közgyûlési döntés módosítására.
7. Javaslat a Fôvárosi Szakképzés-fejlesztési
Tervhez igazodó intézményhálózat mûködtetésére.
8. Javaslat a Vagyongazdálkodás 2007. évi
Irányelveire és beszámoló a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveinek teljesítésérôl.
(Költségvetés elôtti utolsó napirend.)
9. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi költségvetésére.
10. Javaslatok Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi költségvetéséhez.
11. A központi és fôvárosi céltámogatással 2005.
és 2006. évben megépült Budapest XVII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen
eszközként történô átadás-átvétele.
12/a 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
12/b 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
12/c 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
13. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató
Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása.
14. Javaslat a Budapest Innopolisz Fejlesztési
Pólus Program támogatási szerzôdésének
módosítására.
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Javaslat kiigazítási koncepció végrehajtására
a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban.
Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság
2007. évi költségvetésére.
A PRODARCO Bt. behajthatatlan követelésének az elengedése.
Javaslat a Bp. X. ker., Népligeti „Építôk”
Tenisztelep (hrsz.: 38442/10) ingatlan állami
tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba
vételére.

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagok cseréjére.
Elôadó: dr. Steiner Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
238/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Devánszkiné dr. Molnár Katalin
lemondását a pénzügyi ellenôrzô bizottsági tagságáról, és egyidejûleg megválasztja Móricz Esztert a
Pénzügyi Ellenôrzô Bizottság tagjának, 2007. március 1-jei hatállyal.
239/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi dr. Balogh Pál lemondását a vagyonnyilatkozat-ellenôrzô és összeférhetetlenséget
vizsgáló bizottsági tagságáról, és egyidejûleg
megválasztja Devánszkiné dr. Molnár Katalint a
Vagyonnyilatkozat-ellenôrzô és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjának, 2007. március
1-jei hatállyal.
240/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
változtatások átvezetésérôl az SZMSZ-ben.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 2. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 9/2007. (III. 7.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendelet módosításáról.
A napirend 3. pontja: Fôvárosi Közterület-hasznosítási Társulás felügyelôbizottságába tagok választása.
Elôadó: Hagyó Miklós
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a Fôvárosi Közgyûlés

241/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, amely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés úgy
dönt, hogy a Fôvárosi Közterület-hasznosítási Társulás felügyelôbizottságába tagnak megválasztja
Wertán Zsolt Zoltánt, 2007. április 1-jétôl 2011.
március 31-ig terjedô idôre.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a megválasztott
személy részére a képviseleti meghatalmazást írja
alá”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
242/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fidesz-frakció módosító indítványát, amely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés úgy
dönt, hogy a Fôvárosi Közterület-hasznosítási
Társulás felügyelôbizottságába tagnak megválasztja
Kôszegi Évát, 2007. április 1-jétôl 2011. március
31-ig terjedô idôre.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a megválasztott
tagok részére a képviseleti meghatalmazást írja alá.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
243/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Közterület-hasznosítási Társulás
felügyelôbizottságába tagnak megválasztja Kovács
Alexet és Varga Zoltán Kristófot, 2007. április
1-jétôl 2011. március 31-ig terjedô idôre.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a megválasztott tagok részére a képviseleti meghatalmazást írja alá.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 4. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat által a Magyar Olimpiai Bizottság tagjainak delegált 3 fô személyére.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
244/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
amely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt,
hogy a Magyar Olimpiai Bizottságba tagként a
Fôvárosi Önkormányzat részérôl Hagyó Miklóst,
Dr. Bakonyi Tibort és Rátonyi Gábort delegálja.
Határidô: 2007. március 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

245/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
a Magyar Olimpiai Bizottságba tagként a Fôvárosi
Önkormányzat részérôl Hagyó Miklóst, Dr. Bakonyi
Tibort és Hardi Róbertet delegálja.
Határidô: 2007. március 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 5. pontja: Javaslat a Pedagógus és
Nôvérszálló mûködésének racionalizálására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
246/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2007. augusztus 1-jétôl a Pedagógus
és Nôvérszállót (Budapest IX., Gyáli út 33–35.),
mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt
fenntartói támogatás nélkül önfenntartó formában,
a férôhely-kapacitás részben piaci alapon történô
értékesítése mellett kívánja tovább mûködtetni.
Határidô: 2007. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
247/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy dolgoztassa ki a
Pedagógus és Nôvérszálló (Budapest IX., Gyáli út
33–35.) önfenntartó mûködtetésének szabályozását, a racionalizált feladatellátás részleteit, továbbá
az intézményi alapító okirat módosítását és erre vonatkozóan tegyen javaslatot a Közgyûlésnek.
Határidô: Közgyûlés júniusi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
248/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a Pedagógus és Nôvérszálló (Budapest IX., Gyáli út 33–35.) mûködtetésének racionalizálásához szükséges fedezetet
2007–2008-ban biztosítja. Forrásaként a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra”, valamint a „9300 Általános tartalék” címet jelöli meg. A létszámleépítési pályázaton elnyert összeg a 9114 címre visszapótlásra kerül.
Határidô: a Közgyûlés 2007. és 2008. évi költségvetés tervezésekor
Felelôs: dr. Demszky Gábor
249/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a mûködés racionalizálásához kapcsolódó konkrét költségigényeket
tételesen mérje fel és terjessze a Közgyûlés elé a
szükséges elôirányzat-módosítási javaslatokat.
Határidô: a Közgyûlés júniusi rendeletmódosító ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 6. pontja: Javaslat a fôvárosi szakképzô
intézmények megszüntetésére és átszervezésére irányuló
közgyûlési döntés módosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
250/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
a 2007. február 15. napi ülésén tárgyalt „Javaslat a
fôvárosi szakképzô intézmények megszüntetésére
és átszervezésére irányuló közgyûlési döntés elhalasztására” tárgyú elôterjesztéshez kapcsolódóan
meghozott 158/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.
Határidô: 2007. március 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
251/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában mûködô
szakképzô intézmények megszüntetésével, átszervezésével kapcsolatos döntését (javaslat a fôvárosi
szakképzés fejlesztési tervhez igazodó intézményhálózat mûködtetésére) legkésôbb 2007. március 1.
napjáig meghozza.
Határidô: 2007. március 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 7. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szakképzés-fejlesztési Tervhez igazodó intézményhálózat mûködtetésére.
Elôadók: Horváth Csaba, Germánné dr. Vastag Györgyi, John Emese
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
252/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Németh Szilárdnak az elôterjesztés
napirendrôl történô levételére irányuló ügyrendi
indítványát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
253/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest XIV. ker., Dózsa
György út 25–27. szám alatti Batthyány-Strattmann
László Szakképzô Iskola és Gimnáziumot, mint
önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a
nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg kívánja szüntetni
a Bókay János Humán Kéttannyelvû Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest,
Csobánc u. 1.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

254/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni az elôterjesztés
1. számú határozati javaslatáról.

258/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest IV. ker., Megyeri út
45. szám alatti Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg kívánja szüntetni a Bolyai János
Fôvárosi Gyakorló Mûszaki Szakközépiskola és
Kollégium (1134 Budapest, Váci út 21.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
255/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest XIV. ker., Dózsa
György út 25–27. szám alatti Batthyány-Strattmann
László Szakképzô Iskola és Gimnáziumot, mint
önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a
nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg kívánja szüntetni
a Bókay János Humán Kéttannyelvû Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1086 Budapest,
Csobánc u. 1.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
256/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest IV. ker., Baross u.
39. szám alatti Bôrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal
meg kívánja szüntetni a Modell Divatiskola Iparmûvészeti, Ruha- és Textilipari Szakközépiskola
és Szakiskola (1075 Budapest, Wesselényi u. 52.)
jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
257/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest VIII. ker., Szentkirályi u. 7. szám alatti Dekoratôr Iskolát, mint
önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a
nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg kívánja szüntetni
a Kézmûipari Szakközépiskola és Szakiskola (1097
Budapest, Illatos út 2–4.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
259/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest XI. ker., Körössy
József u. 3. szám alatti Fényes Elek Közgazdasági
Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal
meg kívánja szüntetni a Budai Középiskola (1126
Budapest, Márvány u. 32.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
260/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest II. ker., Jurányi u.
3. szám alatti Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási intézmények
feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg
kívánja szüntetni a Hunfalvy János Fôvárosi Gyakorló, Kéttannyelvû, Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.)
jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
261/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest VII. ker., Murányi
u. 10. szám alatti Hajnik Károly Közgazdasági
Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal
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meg kívánja szüntetni a Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1081 Budapest, Bezerédj u. 16/a) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

262/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest IX. ker., Gyáli út
25/a szám alatti Irinyi János Környezetvédelmi
és Vegyészeti Szakképzô Iskolát, mint önállóan
gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelésioktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg kívánja szüntetni a Petrik
Lajos Két Tanítási Nyelvû Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146
Budapest, Thököly út 48–54.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
263/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest II. ker., Jurányi
u. 1. szám alatti Kalmár László Számítástechnikai
Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal
meg kívánja szüntetni a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium (1037 Budapest, Szépvölgyi út 69–73.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
264/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest XI. ker., Fehérvári
út 159. szám alatti Kelenföldi Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási
intézmények feladatracionalizálása keretében –
jogutóddal meg kívánja szüntetni a Trefort Ágoston Kéttannyelvû Középiskola (1191 Budapest,
Kossuth tér 12.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
265/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest XI. ker., Fehérvári
út 10. szám alatti Kolos Richárd Fôvárosi Gyakorló
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Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint
önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a
nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg kívánja szüntetni
a Trefort Ágoston Kéttannyelvû Középiskola (1191
Budapest, Kossuth tér 12.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
266/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest VII. ker., Hernád
u. 52. szám alatti Klauzál Gábor Mûszeripari Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási
intézmények feladatracionalizálása keretében –
jogutóddal meg kívánja szüntetni a Szily Kálmán
Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és
Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
267/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest III. ker., Bécsi
út 134. szám alatti Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnáziumot, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási
intézmények feladatracionalizálása keretében –
jogutóddal meg kívánja szüntetni a Raoul Wallenberg Humán Szakképzô Iskola és Gimnázium
(1088 Budapest, Ludovika tér 1.) jogutódlása
mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
268/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest VIII. ker., Könyves
Kálmán krt. 84. szám alatti Szentágothai János
Egészségügyi Szakképzô Iskolát, mint önállóan
gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelésioktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg kívánja szüntetni a Raoul
Wallenberg Humán Szakképzô Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) jogutódlása
mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

269/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest VI. ker., Rippl-Rónai
u. 26. szám alatti Kvassay Jenô Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében –
jogutóddal meg kívánja szüntetni az Arany János
Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola
(1072 Budapest, Nyár u. 9.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

273/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy készítse elô 2007.
július 1-jével a Budapest XXII. ker., Kossuth Lajos
u. 83. szám alatti Soós István Borászati Szakközépiskola és Szakiskola, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési intézmény fenntartói jogának átadásáról szóló döntést a Pest megyei Önkormányzattal
és a Budapesti Corvinus Egyetemmel a Soós István
Borászati Szakközépiskola és Szakiskola vezetôinek bevonásával.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
270/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest IX. ker., Friss u.
2. szám alatti Lengyel Gyula Kereskedelmi Szakközépiskolát, mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelési-oktatási intézmények
feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg
kívánja szüntetni a II. Rákóczi Ferenc Fôvárosi
Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola (1075
Budapest, Wesselényi u. 38.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
271/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest XXI. ker., Táncsics
Mihály u. 84. szám alatti Mérei Ferenc Szakiskolát,
mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt
– a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg kívánja szüntetni a Szabómester Szakképzô Iskola (1089 Budapest, Elnök u. 3.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
272/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest XV. ker., Ady
Endre u. 31–33. szám alatti Petôfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnáziumot, mint
önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt – a
nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása keretében – jogutóddal meg kívánja szüntetni
a Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági
Szakközépiskola (1157 Budapest, Árendás köz 8.)
jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
274/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jével a Budapest IX. ker., Soroksári út 75–77. szám alatti Szabóky Adolf Mûszaki
Szakközépiskola és Szakiskolát, mint önállóan
gazdálkodó költségvetési intézményt – a nevelésioktatási intézmények feladatracionalizálása keretében, önálló szakmai profillal tagintézményként –
jogutóddal meg kívánja szüntetni az Eötvös Loránd
Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest,
Török Flóris u. 89.) jogutódlása mellett.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
275/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Szakképzés-fejlesztés keretében végrehajtandó intézmény-szerkezetátalakításhoz 2007–2008ban a szükséges fedezet forrását a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra”, valamint a „9300 Általános
tartalék” cím terhére kívánja biztosítani.
Határidô: Budapest Fôváros Önkormányzata 2007.
és 2008. évi költségvetése tervezésekor
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
276/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy az átszervezéshez
kapcsolódó intézménymegszüntetô dokumentumokat, a jogutód intézmények alapító okiratai módosítását, továbbá a létszámleépítéssel kapcsolatos
döntési javaslatokat, valamint az átszervezés technikai lebonyolítását szolgáló javaslatokat terjessze
a Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

277/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, készítsen megvalósíthatósági tanulmányokat maximum 8 szakképzô
központ tartalmi és infrastrukturális fejlesztésének
lehetôségeirôl.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 8. pontja: Javaslat a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveire és beszámoló a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveinek teljesítésérôl.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
278/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a 22. számú
határozati javaslatról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
279/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy az átszervezéshez
kapcsolódó intézménymegszüntetô dokumentumokat, a jogutód intézmények alapító okiratai módosítását, továbbá a létszámleépítéssel kapcsolatos
döntési javaslatokat, valamint az átszervezés technikai lebonyolítását szolgáló javaslatokat terjessze
a Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
280/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:
„Új mondat a 6. határozati javaslat végére:
…Nem kerülhetnek át az üzleti/értékesítendô portfólió vagyonelemei közé a fôvárosi közmûvállalatok és az ELMÛ részvényei”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
281/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveire vonatkozó beszámolót.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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282/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az elôterjesztô által befogadott módosításokkal jóváhagyja a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveit, az abban foglalt felelôsökkel és határidôkkel.
Határidô: a 2008. évi Irányelvek elfogadásáig
Felelôs: dr. Demszky Gábor
283/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Vagyongazdálkodás 2008. évi Irányelveinek elôterjesztésével
egy idôben számoljon be a 2007. évre irányadó vagyongazdálkodási feladatok végrehajtásáról.
Határidô: a 2008. évi Irányelvek elfogadásakor
Felelôs: dr. Demszky Gábor
284/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelvei 4. számú mellékletében szereplô, városfejlesztési célú kiemelt ingatlanok jegyzékét.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
285/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Forgalomképessé minôsíti a Budapest II. ker., Gárdonyi Géza út 4. sz. alatti, 12586/1 hrsz.-ú, jelenleg
korlátozottan forgalomképes ingatlant.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
286/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy amennyiben a 2007. évi költségvetés bevételi oldalának
megfelelô teljesüléséhez szükséges, a kiadási szükségletekhez igazodva, a részvények értékesítése érdekében megfelelô idôben kezdeményezze a stratégiai, illetve az üzleti/megtartandó portfólió vagyon
meghatározott elemeinek átminôsítését az üzleti/értékesítendô csoportba.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
287/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt hogy, az Irányelv 2.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon fôcím 2.2.1 Ágazati intézményi ingatlanok cím Oktatási ágazat elsô bekezdése
az alábbiakkal egészül ki:
„Az oktatási intézmények használatában lévô ingatlanok forgalomképessé nyilvánítását követô
értékesítésekbôl befolyó vételár az oktatási ágazatban használható fel, az erre vonatkozó elôterjesztés
alapján, az ágazat strukturális reformjának keretében szükséges fejlesztésekhez”.
288/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az Irányelv 2.2 Korlátozottan forgalomképes vagyon fôcím 2.2.1 Ágazati intézményi ingatlanok cím Egészségügyi ágazat alcím
második bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
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„Az egészségügyi intézmények használatában lévô
ingatlanok forgalomképessé nyilvánítását követô
értékesítésekbôl befolyó vételár az egészségügyi
ágazatban használható fel, az erre vonatkozó elôterjesztés alapján, az ágazat strukturális reformjának keretében szükséges fejlesztésekhez”.
289/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy szükséges korszerûsíteni a Fôvárosi Önkormányzat vagyonrendeletét, valamint
Versenyeztetési Szabályzatát. Errôl a fôpolgármester tegyen javaslatot a Közgyûlésnek.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
290/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy készüljön áttekintés a fôvárosi
tulajdonú, de valamely kerület intézménye által
használt ingatlanokról (pl. óvoda, iskola stb.), az
idôközbeni változások kerüljenek átcsoportosításra
a tényleges szakmai területnek megfelelôen.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
291/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a
„Budapest Fôváros Közgyûlésének …/2007. (…..)
önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
292/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dr. Bagdy Gábornak arra vonatkozó indítványát, hogy a „Javaslat a Vagyongazdálkodás 2007. évi Irányelveire és beszámoló a
Vagyongazdálkodás 2006. évi Irányelveinek teljesítésérôl” címû elôterjesztésrôl újra szavazzon a
Közgyûlés.
A napirend 9. pontja: Budapest Fôváros Közgyûlésének …/2007. (…..) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.
Elôadók: Dr. Bagdy Gábor, Hock Zoltán, John Emese,
dr. Steiner Pál, Tarlós István
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megalkotja 10/2007. (III. 14.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
293/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a fenti döntés végrehajtására vonatkozóan a Fôvárosi Önkormányzat
2007. évi költségvetésérôl szóló rendeletének soron következô módosításakor intézkedjék és azt
legkésôbb a Fôvárosi Közgyûlés 2007. márciusi
rendes ülésén terjessze elô.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 10. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetésére.
Elôadók: dr. Demszky Gábor, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
294/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Hutiray Gyula részére hozzászólási jogot biztosít.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
295/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a módosító indítványoknál a szavazási idôt 15 másodpercrôl 10 másodpercre csökkenti.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
296/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8513 tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi elôirányzatának emelése

30 000

a „8443 Kiemelt Fejlesztések
Bizottsága kerete” cím kiadási
elôirányzatának módosítása

30 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

297/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság alábbi módosító javaslatát:

300/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja a Kerületi Koordinációs
Bizottság alábbi módosító javaslatát:
Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása

Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
cím Lakásgazdálkodási ágazat
a „4110 Városrehabilitáció fôvárosi
kiegészítése II. ütem” feladat növelése

A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
cím Lakásgazdálkodási ágazat
a „4110 Városrehabilitáció fôv. kieg.”
cím kiadási elôir. módosítása

1 000 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

1 000 000

Normaszöveg módosítása
Módosítási indítvány szerinti új szövege:
4110 „Városrehabilitáció fôvárosi
kiegészítése II. ütem”

Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás
7079

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

a „9191 Filmcity Kht.” cím kiadási
elôir. módosítása

50 000

A „7321 Köztisztaság” cím kiadási elôir.
100 000
módosítása
a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási
elôir. módosítása

80 000

a „9173 Kulturált ebtartás program”
cím kiadási elôir. módosítása

40 000

a „9120 Nagyrendezvények céltartaléka”
cím kiadási elôir. módosítása

220 000

7079

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
299/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

60 000

301/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kerületi Koordinációs Bizottság
alábbi módosító javaslatát:

298/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság alábbi módosító javaslatát:

Az új „9209 Mûemléki célú bizottsági
keret céltartaléka” cím kiadási elôirányzatának növelése

a „7101 Igazgatási apparátus feladatai”
cím kiadási elôir. módosítása a Kormányzati Koordinációs Központ
feladatainak ellátásához

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A „7216 Települési Értékvédelmi
Támogatás” cím kiadási elôirányzatának
növelése

110 000

60 500
60 500

302/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kerületi Koordinációs Bizottság
alábbi módosító javaslatát:
A „9173 Kulturált ebtartás program”
cím kiadási elôir. módosítása

98 301

a „6009 Fôvárosi Közt.-i Parkolási
Társulás” cím kiadási elôir. módosítása

67 501

a „8420 Integr. szoc. városreh. kísérl.”
cím kiadási elôir. módosítása

30 800

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
303/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kerületi Koordinációs Bizottság
alábbi módosító javaslatát:
A „6005 Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság” cím kiadási elôir. módosítása
a „9121 Fôpolgármesteri keret céltart.”
cím kiadási elôir. módosítása

26 592
26 592
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

304/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kerületi Koordinációs Bizottság
alábbi módosító javaslatát:

306/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja a Kulturális Bizottság
alábbi módosító javaslatát:

A „7321 Köztisztaság” cím kiadási elôir.
826 345
módosítása

A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése
az alábbi címek támogatási és kiadási,
azon belül dologi kiadások elôirányzatának módosítása:

155 000

a „6002 Fôv. Önk. Csarnok és Piac
Igazg.” cím kiadási elôir. módosítása

177 698

a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési fa.” cím kiadási elôir. módosítása

191 158

„5115 Bartók Béla Emlékház”

a „6008 Fôv. Ell. és Gazd. Szolgálat”
cím kiadási elôir. módosítása

„5301 Budapesti Mûvelôdési Központ”
„5304 Napház Khamorro Kisebbségi
Klubmozi és Kult. Int.”

7 055

129 989

a „7230 Üzleti és vez. tanácsad.
és kapcs. szolg.” cím kiadási elôir.
módosítása

127 500

„5401 Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár”

28 425

a „8411 Pénzügytechnikai feladatok”
cím kiadási elôir. módosítása

200 000

„5501 Budapesti Történeti Múzeum”
„5502 Budapest Galéria”
„5601 Budapest Fôváros Levéltára”
„5701 Fôvárosi Állat- és Növénykert”
az alábbi címek kiadási, azon belül
mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatának módosítása:
„8123 Petôfi Csarnok Fôv. Ifjúsági
Szabadidô Központ Kht.”

67 870
2 710
440
39 585

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
305/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja a Kulturális Bizottság
alábbi módosító javaslatát:

1 980

115

10 780

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Kiadási elôirányzatok közötti módosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése,
az alábbi címek támogatási és kiadási,
azon belül dologi kiadások elôirányzatának módosítása:

88 825

Elôterjesztés módosítása

„5101 Budapest Bábszínház”

11 900

„5102 Kolibri Színház”

5 800

„5107 Radnóti Miklós Színház”

2 500

„5109 Vígszínház”

4 900

„5111 Katona József Színház”

9 000

„5114 Budapesti Operettszínház”

„8109 Mikroszkóp Színpad Kht.”
„8117 Thália Színház Kht.”

7 000
5 800
15 800

„8120 Trafó Kortárs Mûvészetek
Háza Kht.”
„8121 József Attila Színház Kht.”

400
44 100

„8122 Madách Színház Kht.”
„8125 Új Színház Kht.”

308/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja a Kulturális Bizottság
alábbi módosító javaslatát:

4 825

„8108 Vidám Színpad Kht.”

1 500
8 800

1. A 2007. évi költségvetési rendelet
tervezet tárgyában készült elôterjesztés
8. számú melléklete „A Fôvárosi Önkormányzat kôszínházainak 2007. évi támogatása” (205–210. old.) kerüljön ki
az elôterjesztésbôl.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

52 500

Az alábbi címek kiadási, azon belül
mûködési célú pénzeszközátadás elôirányzatának módosítása:
„8107 Szabad Tér Színház Kht.”

307/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja a Kulturális Bizottság
alábbi módosító javaslatát:

2. Készüljön egy koncepció a szakmával, hivatallal, politikával egyeztetve
a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott és támogatott színházi struktúrát
illetôen. A koncepciót a Fôpolgármester
terjessze elfogadásra a Fôvárosi
Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. szeptember rendes
közgyûlési ülés
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

309/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító
javaslatát:

313/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító
javaslatát:

Normaszöveg módosítása

Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása

Rendelettervezet szerinti szövege:
11. § (2) „Filmcity Kht. támogatása”
Módosítási indítvány szerinti új
szövege: a szövegrész törlendô

A „7101 Igazgatási apparátus feladatai –
Kormányzati Koordinációs Központ
mûködéséhez elôirányzat biztosítása”
cím kiadási elôirányzatának módosítása
a „8105 FKFSZ Kht. támogatása –
kisgyerekes szülôk részmunkaidôs
foglalkoztatásának támogatása” cím
kiadási elôirányzatának módosítása

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
310/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító
javaslatát:
Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása
A „7230 Üzleti és vezetôi tanácsadói
és kapcsolódó szolgáltatások” cím
kiadási elôirányzatának módosítása
a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási
elôirányzatának módosítása a Margit híd
felújításának elôkészítéséhez

130 000

30 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
314/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító
javaslatát:
Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása

130 000

A „7101 Igazgatási apparátus feladatai –
Kormányzati Koordinációs Központ
mûködéséhez elôirányzat biztosítása”
cím kiadási elôirányzatának módosítása

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
311/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító
javaslatát:
Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása
A „9191 Filmcity Kht. támogatása”
cím kiadási elôirányzatának módosítása
a „Belvárosi templom felújításának megkezdése” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

50 000
50 000

30 000

a „8357 Máltai Szeretetszolgálat
(hajléktalan férôhelyek támogatása)”
cím kiadási elôirányzatának módosítása

30 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
315/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
312/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence alábbi módosító
javaslatát:
Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása
A „6008 Fôvárosi Ellátási és Gazdasági
Szolgálat” cím kiadási elôirányzatának
módosítása
a „9112 Évközi indítású beruházás”
cím kiadási elôirányzatának módosítása
Út-hídfelújítás kerékpárút építésre

30 000

4000

4000

a „9112 Évközi indítású beruházások”
cím kiadási elôirányzatának növelése
Római parti gát elôkészítése

150 000
150 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

316/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

319/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás

Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „6002 Fôv. Önk. CSAPI ig.” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

177 698

a „7211 Váll. és vagyonkez. fel.” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

191 158

A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen belül a 3605, 3564 Jelzôlámpa
2005/1, elôkészítés fejlesztési kiadási
elôirányzatának növelése

a „6008 Fôv. Ell. Gazd. Szolg.” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

129 989

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

a „8411 pénzügytechnikai feladatok”
cím kiadási elôirányzatának csökkentése

200 000

a „7230 Üzleti vezetôi tan. és kapcs.
szolg.” cím kiadási elôirányzatának
csökkentése

127 500

a „7321 Köztisztaság” cím kiadási elôirányzatának növelése

826 345

15 000

15 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
320/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

317/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

15 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

60 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „7311” cím mûködési elôirányzatának
növelése

a „9112 Évközi indítású beruházások”
cím kiadási elôirányzatának növelése
P+R parkoló, buszforduló létesítése

60 000

15 000

321/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A „9191 Filmcity Kht. támogatása” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

318/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

az „Arany János Tehetséggondozó
Program” cím kiadási elôirányzatának
növelése új címen

32 136
32 136

50 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

a „9112 Évközi indítású beruházások”
cím kiadási elôirányzatának növelése,
Moszkva tér tervezés, elôkészítés

50 000

322/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
A „8411 Pénzügytechnikai feladatok”
cím kiadási elôirányzatának
csökkentése
a „9112 Évközi indítású beruházások”
cím kiadási elôirányzatának növelése,
kerékpáros-közlekedés fejlesztésére

10 000

10 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

323/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

327/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás

Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése
a „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi” cím kiadási elôirányzatának növelése

7000
7000

324/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8411 Pénzügytechnikai feladatok”
cím kiadási elôirányzatának csökkentése

40 000

40 000

328/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás
50 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése
a 7-es fôút–Háros u.–Kôérberki út
keresztezôdésének biztonságossá
alakítása

325/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás

50 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
329/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás

A „8411 Pénzügytechnikai feladatok”
cím kiadási elôirányzatának csökkentése

50 000
50 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
326/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9121 Fôpolgármesteri keret” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése
a „6005 Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság”
cím kiadási elôirányzatának növelése

38 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A „7311” cím mûködési elôirányzatának
növelése

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

a „9112 Évközi indítású beruházások”
cím kiadási elôirányzatának növelése
csapadékvíz-csatornázás elôkészítése

38 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése
XXII. ker., Párhuzamos u.–Minta u.–
Dózsa Gy. út keresztezôdésben
körforgalom kialakítása

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

a „9112 Évközi indítású beruházások”
cím kiadási elôirányzatának növelése
XVII. kerületi Ferihegyi út és Liget
sor meghosszabbítása

A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen a „3609, 3566 Kiskorrekció
2005/1 elôkészítés” fejlesztési elôirányzatának növelése

26 592
26 592

A „7101 Igazg. app. feladatai” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

200 000

a „7222 Önk. biztossal kapcsolatos feladat”
cím kiadási elôirányzatának csökkentése

40 000

a „9114 Céltart. az önk. szerk. átalak.”
cím kiadási elôirányzatának csökkentése

100 000

a „9121 Fôpolgármesteri keret célt.”
cím kiadási elôirányzatának csökkentése

10 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
200 000
elôirányzatának csökkentése
a „8411 pénzügytechnikai feladatok” cím
150 000
kiadási elôirányzatának csökkentése
a „7230 Üzleti vezetôi tan. és kapcs. szolg.”
100 000
cím kiadási elôirányzatának csökkentése
a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
cím kiadási elôirányzatának növelése
Közlekedési feladatok
800 000
V. Új induló fejlesztések
A Kelebiai vasútvonal alatti átjáró
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

330/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

334/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás

Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás

A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen belül „3605, 3564 Jelzôlámpa
2005/1, elôkészítés” fejlesztési elôirányzatának növelése

A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
cím „3040 Tervezés, elôkészítés” fejlesztési elôirányzatának növelése

50 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

50 000

331/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

15 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

15 000

332/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás
15 000

Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás
90 000
90 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
336/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen az „1454 Budapest teljes körû
csatornázásának befejezô szakasza
projekt, elôkészítés (4124)” fejlesztési
elôirányzatának növelése

100 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

100 000

15 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
333/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

335/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Új „42-es villamosvonal meghosszabbítása I. ütem” fejlesztési elôirányzatának
növelése a „9112” címen

40 000

A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen a Helyi közforgalmú közlekedés
fejlesztése kiadási elôirányzat növelése

Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás

A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
cím „3605, 3564 Jelzôlámpa 2005/1,
elôkészítés” fejlesztési elôirányzatának
növelése

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
cím „3605, 3564 Jelzôlámpa 2005/1,
elôkészítés” fejlesztési elôirányzatának
növelése

40 000

337/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
cím 3609, 3566 Kiskorrekció 2005/1
elôkészítés a fejlesztési elôirányzatának
növelése

50 000
50 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

100 000

100 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

338/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

342/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy h.
nem fogadja el az MDF képviselôcsoport alábbi
módosító javaslatát:

Fejlesztési elôirányzatok közötti átcsoportosítás

Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása

A „8403 Önkormányzati fejlesztések”
cím „2001, 2586 Gyáli-patak 7. ág
mederrendezés” fejlesztési elôirányzatának növelése

„8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen belül a Városrehabilitációs keret
csökkentése

20 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

20 000

1 000 000

címen belül az új Társasházi felújítási
pályázat feladat kiadási elôirányzatának 1 000 000
növelése

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

339/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Katona Kálmán alábbi módosító
javaslatát:

343/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fôvárosi Cigány Önkormányzat
alábbi módosító javaslatát:
Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása

Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása
A „8336” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

3500

a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen a „4-es Metro vonal építése” feladat
kiadási elôirányzatának módosítása

3500

A Fôvárosi Cigány Önkormányzat
javasolja a Fôvárosi Cigány Ház –
Romano Kher intézmény költségvetésében 0 Ft-tal tervezett dologi kiadás
módosítását 20 millió Ft-ra

20 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

340/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Katona Kálmán alábbi módosító
javaslatát:

344/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás

Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása
A „8305” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

7000

a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen a „4-es Metro vonal építése” feladat
kiadási elôirányzatának módosítása

7000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
341/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az MDF képviselôcsoport alábbi
módosító javaslatát:
Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása
A „Mûködési céltartalékok” kiadási
elôirányzatának módosítása
a „6005 Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság” cím dologi kiadási elôirányzatának 400 000
módosítása

400 000

467 000

az új „91…” címre 50%-os és a
100%-os kedvezményes étkeztetéshez
kapcsolódó támogatás
a rászorultsági (ingyenes) tankönyvellátáshoz kapcsolódó támogatás
az Arany János Tehetséggondozó
Programhoz kapcsolódó támogatás

300 000

9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazására

60 000

9204 Oktatási célú bizottsági keretre
9205 Ifjúsági célú bizottsági keretre
9224 Fôvárosi Diákösztöndíj bizottsági
keretre
9206 Gyermek- és Ifjúságvédelmi célú
bizottsági keret céltartaléka

100 000

8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi
érettségi támogatása

7 000

2007. április 11.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

345/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dr. Vaskor László alábbi módosító
javaslatát:
Bevételi és kiadási elôirányzat módosítása
A „8520 Osztalék és hozam” cím
bevételi elôirányzatának módosítása

30 000

a „1502 Városligeti Mûjégpálya” cím
kiadási elôirányzatát megemeli

30 000

346/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás

a „9102 Egészségügyi tartalék” cím
kiadási elôirányzatának növelése

2 000 000

351/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
A 2007. évi költségvetési javaslat normaszövegét a
2. számú melléklet alapján értelemszerûen (bizottsági és fôpolgármesteri hatáskör, új címkódok, rendelkezés a céltartalékokról), illetve a 4. számú melléklet szerint kiegészíti.

2 000 000

A Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
347/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Kiadási elôirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9112” címen az új HÉV-megálló
kialakítása a Kvassay híd csepeli
hídfôje közelében feladat kiadási
elôirányzatának növelése

10 000

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

10 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
348/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja Tüttô Kata és Lakos Imre
alábbi módosító javaslatát:
Bevételi és kiadási elôirányzatok módosítása
A bevételi elôirányzatok növelése az
1. számú módosított melléklet szerint

349/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
A költségvetés készítéssel kapcsolatban hozott határozatai közül a 80/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. határozatnak, valamint a 81/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy.
határozat b) pontjának határidejét 2007. június
30-ra módosítja.
350/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, készíttessen koncepciót
a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott és támogatott színházi struktúra és finanszírozási rendszer
átalakítására vonatkozóan, majd szakmai, hivatali,
valamint politikai egyeztetést követôen terjessze a
Közgyûlés elé.
Határidô: június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A „9300 Általános tartalék” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

595

1 838 027

a kiadási elôirányzatok növelése a 2.
1 838 027
és 3. számú módosított melléklet szerint

az elôterjesztô által tett kiegészítéssel és az elfogadott módosításokkal megalkotja 11/2007. (III. 14.)
önkormányzati rendeletét Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
352/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Fôváros Önkormányzatának
2007–2013. évekre vonatkozó 7 éves fejlesztési
tervét a költségvetési rendelettervezet módosított
5. számú táblázata szerint.
353/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Fôváros Önkormányzatának
2007–2013. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az elôterjesztés módosított 1. számú melléklete szerint.
354/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 2054/2004. (X. 28.) Fôv.
Kgy. határozatát.
355/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy készüljön egy koncepció a szakmával, hivatallal, politikával egyeztetve a Fôvárosi
Önkormányzat által fenntartott és támogatott színházi struktúrát illetôen.

596
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A koncepciót a fôpolgármester terjessze elfogadásra a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. szeptember rendes közgyûlési ülés
Felelôs: dr. Demszky Gábor

356/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
A költségvetés-készítéssel kapcsolatban hozott határozatai közül a 80/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. határozatnak, valamint a 81/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy.
határozat b) pontjának határidejét 2007. június
30-ra módosítja.
357/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, készíttessen koncepciót
a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott és támogatott színházi struktúra és finanszírozási rendszer
átalakítására vonatkozóan, majd szakmai, hivatali,
valamint politikai egyeztetést követôen terjessze a
Közgyûlés elé.
Határidô: június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 11. pontja: Javaslatok Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséhez.
Elôadó: Zsigó Jenô
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
358/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, tegyen javaslatot a következôre:
– év közben milyen további forrásokat lehetne
biztosítani a roma fiatalok ösztöndíjazására.
Határidô: a Közgyûlés áprilisi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2007. április 11.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

361/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, tegyen javaslatot a következôre:
– a Fôvárosi Cigány Önkormányzat fôvárosi roma
lakosság számához mért költségvetési támogatására.
A napirend 12. pontja: Elôterjesztés a központi és
fôvárosi céltámogatással 2005. és 2006. évben megépült
Budapest XVII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen eszközként történô átadás-átvételére.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
362/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 2. számú mellékletében foglalt megállapodást és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 2007. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
363/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az átvett befejezetlen beruházást aktiválja és mint aktivált vagyont a
Fôvárosi Önkormányzat 2007. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.
Határidô: 2007. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 13/a. pontja: 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

359/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az elôterjesztés 2. pontját, mely
szerint:
„Felkéri a fôpolgármestert, tegyen javaslatot a következôre:
– a fonyódi üdülô és oktatási központ rekonstrukciójának befejezésére az üzemeltetés 2007. évi
beindítására”.

364/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 8. számú melléklete, közlekedési
ágazat, 5303. és az 5249. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,
b) az elôterjesztés 9. számú melléklete, lakáságazat,
5298. egyedi azonosító számú felújítási feladatok
engedélyezési okmányát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
360/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, tegyen javaslatot a következôre:
– a Cigány Ház Romano Kher elhelyezésének minél elôbbi végleges megoldására.
Határidô: a Közgyûlés áprilisi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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365/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 2. számú melléklete szerint a
sportágazat 4377., 4403., 4349., 4372., 4375. és
a 4352. felújítási feladatok engedélyezési okmányait,
b) az elôterjesztés 9. számú melléklete, lakáságazat
5254., 5255., 5256., 5257., 5258., 5259., 5260.,
5261., 5262., 5263., 5264., 5265. és az 5299.
egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
366/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja
a) az elôterjesztés 11. számú melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt az 5305. és az 5150. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyezési okmányait, a 2560. és az 1410. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 2. sz.
módosítását, a 4984. egyedi azonosító számú
beruházási feladat pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodása 2. sz. módosítását, a 2543. egyedi azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodása és kapcsolódó EIB-hitel megállapodása 1. sz. módosításait,
a 2537. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyokiratának 6. sz., a kapcsolódó
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 3. sz.
és az ehhez kapcsolódó EIB-hitel megállapodás
1. sz. módosításait, valamint az 5321. egyedi
azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodását,
b) az elôterjesztés 12. számú melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt a 4115. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,
c) az elôterjesztés 15. számú melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 693. egyedi azonosító számú
beruházási feladat célokmányának 3. sz. módosítását, valamint az 5301. egyedi azonosító számú beruházási feladat megvalósíthatósági tanulmányterv készítésének engedélyezési okmányát.
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Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt tartalom szerint az engedélyezési okmányok
aláírására, a megállapodások megkötésére.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
367/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 11. számú melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplô, 4985. és az 5098. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, a 3332. és a 2564. egyedi
azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosítását, valamint az 5302.
egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyezési okmányát,
b) az elôterjesztés 12. számú melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok”
cím alatt szereplô a 4110. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz.
módosításait, az 5307. egyedi azonosító számú
beruházási feladat engedélyezési okmányát,
c) az elôterjesztés 13. számú melléklete, egyéb vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplô 5297. egyedi azonosító
számú beruházási feladat engedélyezési okmányát, valamint a 4597. egyedi azonosító számú
beruházási feladat megvalósíthatósági tanulmány
engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 2450.
egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, a 2422.
egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,
d) az elôterjesztés 14. számú melléklete, városgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok”
cím alatt 2583. egyedi azonosító számú beruházási feladat megvalósítására irányuló pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodás 2. sz. módosítását,
e) az elôterjesztés 15. számú melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok”
cím alatt az 5088. és az 5103. egyedi azonosító
számú beruházási feladat engedélyokiratának
1. sz. módosítását, a 3573. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz.
módosításait, valamint az 5306. egyedi azonosító
számú beruházási feladat engedélyezési okmányát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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368/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 10. számú melléklete, lakáságazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplô 4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 3. sz. módosítását,
a 4600. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyezési okmányát, valamint a
4885. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását,
b) az elôterjesztés 17. számú melléklete, sportágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a
3063. egyedi azonosító számú beruházási feladat
engedélyokiratának 2. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 13/b pontja: 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
369/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy
dönt, hogy jóváhagyja
– az elôterjesztés 3. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, 5240. és az 5216. egyedi azonosító
számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
370/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
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– az elôterjesztés 3. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, 5225. egyedi azonosító számú
felújítási feladata engedélyezési okmányát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
371/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
– az elôterjesztés 3. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, 5221., 5223., 5246., 4109., 5224.,
5213., 5214., 5217., 5218., 5244., 4098., 4094.,
4039., 5247., 5231., 5251., 4036., 5248., 5250.,
5222., 5220. és a 4033. egyedi azonosító számú
felújítási feladatai engedélyezési okmányait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
372/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja
a) az elôterjesztés 18. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok”
cím alatt a 92. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását,
az 5234. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyezési okmányát,
b) az elôterjesztés 22. számú melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt a 306. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,
valamint a 3398. és a 2847. egyedi azonosító számú engedélyezési okmányok 2. sz. módosításait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
373/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szer-
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vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 18. számú melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt az 5073. és az 5077. egyedi azonosító számú
beruházási feladatai engedélyezési okmányait,
b) az elôterjesztés 22. számú melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt a 2517., 1475. és 1472. egyedi azonosító
számú beruházási engedélyokiratainak 4. sz.
módosításait, a 3551. egyedi azonosító számú
beruházási engedélyokiratainak 2. sz. módosítását, valamint a 298., 2185. és 304. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratainak 3. sz. módosításait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
374/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
– az elôterjesztés 22. számú melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt a 3544. egyedi azonosító számú beruházási
feladatai engedélyokiratának 2. sz. módosítását,
1473. egyedi azonosító számú beruházási
feladatai engedélyokiratának 6. sz. módosítását,
1470. egyedi azonosító számú beruházási
feladatai engedélyokiratának 4. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 13/c pontja: 2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
375/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok” címû elôterjesztést
a márciusi rendes ülésre elnapolja.
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A napirend 14. pontja: a BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosítása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
376/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató
Kht. alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert a módosítás aláírására.
Határidô: 2007. március 10.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 15. pontja: Javaslat a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program támogatási szerzôdésének módosítására.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
377/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a támogatási szerzôdés módosított változatát az elôterjesztés 2. számú melléklete
szerinti tartalommal, egyben felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
378/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
A 2793/2005. (XII. 20.) Fôv. Kgy. határozattal létrehozott Stratégiai Ellenôrzô Bizottság tagjai közül
a Közgyûlés napjától Dr. Bakonyi Tibor fôpolgármester-helyettes helyébe Hagyó Miklós fôpolgármester-helyettes, Dr. Schneller István fôépítész
helyébe a mindenkori fôépítész, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal képviselôje helyébe a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviselôje lép.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
379/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Elviekben egyetért a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványnak a Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program megvalósításával kapcsolatos koordinációs feladatokkal való megbízásával és
felkéri a fôpolgármestert, hogy a megbízási szerzôdés tervezetét készíttesse elô és terjessze a Közgyûlés soron következô ülése elé.
Határidô: 2007. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 16. pontja: Javaslat kiigazítási koncepció
végrehajtására a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban.
Elôadó: Horváth Csaba
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a Fôvárosi Közgyûlés

380/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat kiigazítási koncepció végrehajtására a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban” címû elôterjesztést.
A napirend 17. pontja: Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2007. évi költségvetésére.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
381/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dr. Bagdy Gábornak az elôterjesztés napirendrôl történô levételére vonatkozó javaslatát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
382/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az elôterjesztés vitáját lezárja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
383/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,
hogy a DBR Metró Projektigazgatósággal – bevonva a BKV új menedzsmentjét – készíttessen aktualizált megvalósíthatósági tanulmányt és megtérülési
számításokat a 4-es metróra vonatkozóan. Kérjen be
részletes számításokkal alátámasztott aktuális költségvetést a projekt teljes megépítésére vonatkozóan
és ezeket terjessze a Közgyûlés áprilisi ülésére.
Határidô: áprilisi Közgyûlés
Felelôs: dr. Demszky Gábor”
Határozat:
a Fôvárosi Közgyûlés
384/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:
„3. Felkéri a fôpolgármestert, hogy készítsen
beszámolót a IV-es metróberuházás I. és II. ütemének állásáról, különös tekintettel a projekt költségeinek, ütemtervének és finanszírozási módjának
bemutatására.
A beszámoló vizsgálja meg annak a szakmai javaslatnak is a következményét, mely szerint:
– a Baross tér–Bosnyák tér közötti II. ütem metró
helyett villamosvonallal épülne ki, és
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– az I. ütem a Kelenföldi Pályaudvartól Gazdagrétig meghosszabbításra kerülne.
Határidô: 2007. április 25.
Felelôs: dr. Demszky Gábor”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
385/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság
2007. évi költségvetését 307 980 000 Ft összegben.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Magyar Államkincstár értesítésérôl.
Határidô: jóváhagyást követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
386/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
újból napirendjére veszi és a soron következô napirendi pontként tárgyalja meg a „2007. évi felújítási
és beruházási engedélyezési okmányok” címû
elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
387/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
újból napirendjére veszi és a „2007. évi felújítási és
beruházási engedélyezési okmányok” címû napirend után tárgyalja meg a „Javaslat kiigazítási koncepció végrehajtására a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
388/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István a „Javaslat a Fôvárosi Szakképzés-fejlesztési Tervhez igazodó intézményhálózat mûködtetésére” címû elôterjesztés
napirendjére történô újbóli felvételére vonatkozó
indítványát.
A napirend 18. pontja: A Prodarco Bt. behajthatatlan követelésének az elengedése.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
389/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest XVIII. ker., Lenkei u. 17–19. sz. alatti
helyiségcsoport ügyében a Fôvárosi Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv.
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Kgy. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján
úgy dönt, hogy a felszámolással megszüntetett
Prodarco Bt. Fôvárosi Önkormányzattal szemben
fennálló mindösszesen 9 699 053 Ft összegû tartozásának – mint behajthatatlan követelésnek – hitelezési veszteségkénti leírásához hozzájárul.
Határidô: 2007. évi mérleg készítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
2007. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
390/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy
dönt, hogy jóváhagyja
a) az elôterjesztés 1. számú melléklete, egészségügyi ágazat, 4440., 4445., 4831., 4721., 4439.,
5211., 4832., 4453., 4454., 4447., 4724., 4763.,
4463., 4435., 4853., 4854. és a 4835. egyedi
azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,
b) az elôterjesztés 4. számú melléklete, oktatási
ágazat, 4316., 4513., 4733., 4521., 4336., 4199.,
4217., 4219., 4150., 4792., 4547. és a 4968.
egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint a 3171., egyedi
azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását,
c) az elôterjesztés 5. számú melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 5207. egyedi azonosító számú
felújítási feladata engedélyezési okmányát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
391/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 1. számú melléklete, egészségügyi ágazat, 4825., 3379., 5155., 3432., 4786.,
4451., 4446., 5194. és a 4709. egyedi azonosító
számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait, valamint a 2803., és a 4596. egyedi azonosító számú felújítási engedélyokirat 1. sz.
módosítását, a 3356. egyedi azonosító számú
felújítási engedélyokirat 2. sz. módosítását,
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b) az elôterjesztés 4. számú melléklete, oktatási
ágazat, 5235., 4153., 5209., 4965., 4954. és a
3283. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait és a 3147. egyedi
azonosító számú engedélyokirat 2. sz. módosítását, a 3790. egyedi azonosító számú felújítási
engedélyokirat 2. sz. módosítását,
c) az elôterjesztés 6. számú melléklete, kulturális
ágazat, 5163. és az 5300. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait,
a 4313. egyedi azonosító számú felújítási feladat
engedélyokiratának 1. sz. módosítását,
d) az elôterjesztés 7. számú melléklete, gazdasági,
ellátási és igazgatási ágazat 5230. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
392/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 1. számú melléklete, egészségügyi ágazat 5226. egyedi azonosító számú
felújítási feladat engedélyezési okmányát,
b) az elôterjesztés 4. számú melléklete, oktatási
ágazat, 4490., 4311., 4512., 4516., 4606., 4647.,
4534., 4535., 4392., 4391., 4752., 4756., 4757.,
4755., 4224., 4753., 4732., 4226., 4751., 4562.,
4374., 4963., 5208., 4253., 4508., 4509., 4510.,
4511., 4672., 4518., 4525., 4759., 5238., 4202.,
4747., 4209., 4214., 4220., 4953., 4307., 4676.,
4748., 4684., 4670., 4291. és 4515. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési
okmányait,
c) az elôterjesztés 5. számú melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 5206., 4322., 4318., 4321.,
5197., 4169., 4343., 4863., 4865., 4237., 5200.,
5201., 5202., 4227., 5203., 4260., 4269., 4848.,
5205., 4277., 5198., 4402., 4866., 4861., 4259.,
5199. és a 4267. egyedi azonosító számú felújítási feladatok az engedélyezési okmányait,
d) az elôterjesztés 6. számú melléklete, kulturális
ágazat, 5156., 5157., 5158., 5159., 5160., 5161.,
5164., 5165., 5166., 5167., 5168., 5169., 5170.,
5172., 5173. és az 5162. egyedi azonosító számú
felújítási feladata engedélyezési okmányát,
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e) az elôterjesztés 2. számú melléklete szerint a
sportágazat felújítási feladatai engedélyezési
okmányait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

393/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja
a) az elôterjesztés 19. számú melléklete, oktatási
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a
2784 egyedi azonosító számú beruházási feladat
engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 33.
egyedi azonosító számú beruházási engedélyokirat 2. számú módosítását, valamint a 34., és
az 5291. egyedi azonosító számú beruházási
feladatok engedélyezési okmányait,
b) az elôterjesztés 23. számú melléklete, gazdasági
ellátási és az igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3331. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
394/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 18. számú melléklete, egészségügyi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplô, 3451. egyedi azonosító számú
beruházási feladat célokmányának 2. sz. módosítását, valamint az 5032. beruházási engedélyokirat 1. számú módosítását,
b) az elôterjesztés 19. számú melléklete, oktatási
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplô a 31., 27. és 42. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak
2. sz. módosításait, a 44. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 2. sz.
módosítását, a 2865. és 3538. egyedi azonosító
számú beruházási feladatok engedélyokiratainak
1. sz. módosításait, valamint az 5304. egyedi
azonosító számú beruházási feladat megvalósíthatósági tanulmányterv engedélyére vonatkozó
okmányát,
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c) az elôterjesztés 20. számú melléklete, gyermekés ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó
okmányok” cím alatt szereplô 3493. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának
2. sz. módosítását,
d) az elôterjesztés 21. számú melléklete, kulturális
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
3609. és a 4823. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, 5085. és az 5048. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyezési okmányait, valamint a 3556. egyedi azonosító számú
beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz.
módosítását,
e) az elôterjesztés 23. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 4966. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának
1. sz. módosítását, a 2219., és a 3330. egyedi
azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosításait, valamint az 5241.
és az 5293. egyedi azonosító számú beruházási
feladatok engedélyezési okmányát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
395/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 20. számú melléklete, gyermekés ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3493., 3039., 3434. egyedi
azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, 3378., 3444. egyedi
azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,
b) az elôterjesztés 23. számú melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplô 5239. és
az 5252. egyedi számú beruházási feladatok engedélyezési okmányait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2007. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Javaslat kiigazítási koncepció végrehajtására a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatban.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
396/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzata
József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142
Budapest, Dorozsmai u. 21/B) intézményt 2007.
augusztus 31. napjával jogutód nélkül meg kívánja
szüntetni.
Felkéri a fôpolgármestert az intézmény jogutód
nélküli megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedések
megtételére, illetve a közgyûlési elôterjesztés elkészíttetésére.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
397/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Budapest Fôváros Önkormányzata Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10–12.)
intézményt 2007. augusztus 31. napjával jogutód
nélkül meg kívánja szüntetni.
Felkéri a fôpolgármestert az intézmény jogutód
nélküli megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedések
megtételére, illetve a közgyûlési elôterjesztés elkészíttetésére.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
398/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Budapest Fôváros Önkormányzatának Csecsemôket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó
Gyermekotthonai Intézmény, Budapest II. ker.,
Völgy u. 21. szám alatti telephelyét meg kívánja
szüntetni és egyben 2007. szeptember 1-jétôl
38 fôvel csökkenti az intézmény létszámkeretét.
Felkéri a fôpolgármestert az intézmény Budapest
II. ker., Völgy u. 21. szám alatti telephelyének
megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére, illetve a közgyûlési elôterjesztés elkészíttetésére.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
399/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Budapest Fôváros Önkormányzatának Bokréta
Lakásotthonai Intézmény, Gyomaendrôd, József
Attila u. 2. és Gyomaendrôd, Csokonai u. 30. szám
alatti telephelyeit meg kívánja szüntetni és egyben
2007. szeptember 1-jétôl 6 fôvel csökkenti az intézmény létszámkeretét.
Felkéri a fôpolgármestert az intézmény Gyomaendrôd, József Attila u. 2. és Gyomaendrôd, Csokonai u. 30. szám alatti telephelyei megszüntetésé-
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hez kapcsolódó intézkedések megtételére, illetve a
közgyûlési elôterjesztés elkészíttetésére.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
400/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Budapest Fôváros Önkormányzata által nem kötelezô feladatként ellátott feladatok körében:
a) Budapest Fôváros Önkormányzatának Hungária
úti Általános Iskola és Kollégium keretei között
mûködô Nyitott Kapu Gyermeklélektani Szolgálat mûködtetését 2007. április 1-jétôl meg kívánja szüntetni és egyben 3 fôvel csökkenti az
intézmény létszámkeretét,
b) Budapest Fôváros Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálata keretei között
mûködô Kék Vonal Segélyhívó Telefonszolgálat, valamint a Családok Átmeneti Otthona
mûködtetését 2007. szeptember 1-jétôl meg kívánja szüntetni és egyben 3 fôvel csökkenti az
intézmény létszámkeretét,
c) Budapest Fôváros Önkormányzatának Bólyai
Gyermekotthona óvodai szakmai egységének
mûködtetését 2007. szeptember 1-jétôl meg kívánja szüntetni és egyben 3 fôvel csökkenti az
intézmény létszámkeretét,
d) Budapest Fôváros Önkormányzatának Szilágyi
Erzsébet Gyermekotthona és Általános Iskolája
általános iskolai szakmai egységének mûködtetését 2007. szeptember 1-jétôl meg kívánja
szüntetni és egyben 7 fôvel csökkenti az intézmény létszámkeretét.
401/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a 400/2007. (III. 1.) Fôv.
Kgy. határozat szerinti nem kötelezôen ellátott
feladatok megszüntetéséhez kapcsolódó intézkedések megtételére, illetve a közgyûlési elôterjesztés
elkészíttetésére.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
402/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat
engedélyezett létszámkeretének 2007. szeptember
1-jétôl történô, az elôterjesztés 1. számú melléklete szerinti 58 fôs csökkentését.
403/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 398–402/2007.
(III. 1.) Fôv. Kgy. határozatokban szereplô végleges létszámleépítések miatti kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet biztosításához terjesszen
javaslatot a Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 19. pontja: Javaslat a Bp. X. ker., Népligeti „Építôk” Tenisztelep (hrsz.: 38442/10) ingatlan
állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba vételére.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
404/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelet 14. §-a alapján úgy dönt, hogy az Áht. 109/K. § (9) bekezdés,
illetve a Kincstári Vagyonnal való gazdálkodásról
szóló 58/2005. (IV. 4.) Korm. rendelet 54. §-a alapján meg kívánja szerezni a 38442/10 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonban lévô 5734/317748 tulajdoni
hányadának tulajdonjogát.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2007. április 11.

405/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. h.
Az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba
vétele érdekében felkéri a fôpolgármestert, hogy a
tárgybeli ingatlan per-, és igénymentessé válása
után, annak megfelelô, hitelt érdemlô okirati igazolását követôen nyújtsa be a tulajdonszerzési igényt
a KVI-nek, illetve az igénybejelentést és a kérelmezôi nyilatkozatot írja alá a melléklet szerinti tartalommal.
Határidô: 2007. május 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2007. március 1-jei nyílt
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 (1204 Budapest, Virág Benedek u. 36.) – hivatkozással az Áht. 15/A.
illetôleg a 15/B. §-ára – közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerzôdéseinek adatait.
1.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (Budapest XX., Virág Benedek u. 36.) élelmezési
alapanyagainak 2007. évre történô biztosítása (Hús és húskészítmények)
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô
Budapesti Húsnagykereskedelmi Közös Vállalat, mint szállító
A szerzôdés értéke: 6 261 990 Ft + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2007. 05. 01.–2007. 12. 31.
2.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (Budapest XX., Virág Benedek u. 36.) élelmezési
alapanyagainak 2007. évre történô biztosítása (Tej és tejtermékek)
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô
Tejút Plusz Kereskedelmi Bt., mint szállító
A szerzôdés értéke: 7 392 070 Ft + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2007. 01. 01.–2007. 12. 31.
Budapest, 2007. március 6.

Dr. Bajzáthné Komár Mária s. k.
igazgató

Veres Zsuzsanna s. k.
gazdasági vezetô

HELYESBÍTÉS
A Fôvárosi Közlöny 2006. szeptember 22-i 16. számában megjelent 59/2006 (IX. 22.) Fôv. Kgy. rendeletben,
valamint a Fôvárosi Közlöny 2007. március 7-i 3. számában megjelent 7/2007. (III. 7.) Fôv. Kgy. rendeletben nem a
normaszövegben szereplô elôirányzat-módosításnak megfelelôen történt a mellékletben az átvezetés.
• Emiatt az 59/2006. (IX. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete (a 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú
táblázatának módosítása) az 1748. oldalon az alábbiak szerint kiegészül a „7220 Rekreációs és sport feladatok személyi
és dologi kiadásai” új címmel, melynek személyi juttatások során a módosítás és a módosított elôirányzat 400 ezer Ft.
Ugyanott a „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások” cím személyi juttatások elôirányzatának
módosítása 0 Ft, módosított elôirányzata helyesen 17 927 ezer Ft.
• Ezzel összefüggésben a 7/2007. (III. 7.) Fôv. Kgy. rendelet 7. számú mellékletében (a 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet 3. számú táblázatának módosítása) a 192. oldalon a „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások”
cím személyi juttatások érvényes és módosított elôirányzata helyesen 17 927 ezer Ft.
A címkódok összesen sorai fentieknek megfelelôen értelemszerûen – az alábbiak szerint – módosulnak:

6. számú melléklet az 59/2006. (IX. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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7. számú melléklet a 7/2007. (III. 7.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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HELYESBÍTÉS

3. számú táblázat a 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelethez

A Fôvárosi Közlöny 2007. március 14-én megjelent 4. számában Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl szóló 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatai közül a 402. és a 403. oldal közötti, alábbi táblázat (8309, 8310, 8312, 8313 címek) nyomdai hiba miatt kimaradt:

A hibáért szíves elnézésüket kéri a
Fôpolgármesteri Hivatal Költségvetési Tervezési Ügyosztálya
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TÁJÉKOZTATÓ
XI. KERÜLETI KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRÔL
Budapest Fôváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselô-testülete
– a 77/2007. /XI. ÖK/II. 15./ határozatával úgy döntött, hogy a 1867/11 hrsz.-ú (a Rétalja lejtô 1867/10 hrsz.-ú
és a 1867/12 hrsz.-ú telkek között észak–nyugati irányban kialakított lakóút, mely zsákutca) névtelen közterületet
Libella köznek,
– a 78/2007. /XI. ÖK/II. 15./ határozatával úgy döntött, hogy a 43056/1, a 43056/4 és a 43780/10 hrsz.-ú
(a Fehérvári utat és az Építész utcát összekötô lakóút) névtelen közterületet
Inga utcának,
– a 79/2007. /XI. ÖK/II. 15./ határozatával úgy döntött, hogy a 43573/1 hrsz.-ú (a Kitérô utat és a Hunyadi János
utat összekötô belterületi fôút) névtelen közterületet
Feltáró útnak,
– a 80/2007. /XI. ÖK/II. 15./ határozatával úgy döntött, hogy a 43573/3 és a 43575/2 hrsz.-ú (a 43573/1 hrsz.-ú
közutat és a Hunyadi János utat összekötô kiszolgáló út) névtelen közterületet
Kôtár útnak,
– a 81/2007. /XI. ÖK/II. 15./ határozatával úgy döntött, hogy a 43576/7 hrsz.-ú (a Panel utcát és a 43579 hrsz.-ú
közutat összekötô kiszolgáló út, a XXII. kerületi Hajó utca folytatásában) névtelen közterületet
Törökverô útnak,
– a 82/2007. /XI. ÖK/II. 15./ határozatával úgy döntött, hogy a 43579 és 43576/15 hrsz.-ú (a XXII. kerület határán a Hunyadi János utat és az Árasztó utat összekötô kiszolgáló utak) névtelen közterületet
Fibula utcának,
– a 83/2007. /XI. ÖK/II. 15./ határozatával úgy döntött, hogy a 1236/18 hrsz.-ú (a Kôérberki útról nyíló kiszolgáló út, mely a Budaörsi repülôtér északkeleti oldala mellett húzódik, és a volt VÁV-állomás területéig tart)
névtelen közterületet
Vitorlázó útnak
nevezi el.
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TÁJÉKOZTATÓ
XVIII. KERÜLETI KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRÔL
Budapest XVIII. Kerület Pestszentlôrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselô-testülete
– a 164/2007. (II. 28.) határozatával úgy döntött, hogy a Budapest, XVIII. kerület közigazgatási területén lévô
142876/8 helyrajzi számú – korábban névtelen utca – közterületet
Lenvászon utcának,
– a 165/2007. (II. 28.) határozatával úgy döntött, hogy a Budapest, XVIII. kerület közigazgatási területén lévô
142876/34 helyrajzi számú – korábban névtelen utca – közterületet
Zseb utcának,
– a 166/2007. (II. 28.) határozatával úgy döntött, hogy a Budapest, XVIII. kerület közigazgatási területén lévô
143152 helyrajzi számú – korábban névtelen utca – közterületet
Kenderkóc utcának,
– a 167/2007. (II. 28.) határozatával úgy döntött, hogy a Budapest, XVIII. kerület közigazgatási területén lévô
156042 helyrajzi számú – korábban névtelen utca – közterületet
Termény utcának
nevezi el, és
– a 168/2007. (II. 28.) határozatával úgy döntött, hogy a Budapest, XVIII. kerület közigazgatási területén lévô
143246 helyrajzi számú – korábban Gyöngyvirág utca – közterületet
Gyöngyvirágos utcára,
– a 169/2007. (II. 28.) határozatával úgy döntött, hogy a Budapest, XVIII. kerület közigazgatási területén lévô
155447/4 helyrajzi számú – korábban Ballada utca – közterületet
Regény utcára
nevezi át.
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