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Budapest Fôváros Közgyûlésének rendeletei

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 36/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a közterület- és városrésznevek
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– Budapest Fôváros Közgyûlésének 39/2007. (VII. 12.)  önkormányzati rendelete a fôvárosi építészeti-mûszaki
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormány-
zatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint
egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és
hatáskörérôl szóló 1991. évi XX. törvény szerint, a fôvá-
rosi és a fôvárosi kerületi önkormányzatokról szóló
1991. évi XXIV. törvény 10. § (3) bekezdés i) pontja és
a magyarországi földrajzi nevekrôl szóló 71/1989. 
(VII. 4.) MT rendelet és az ezt módosító 19/1992. (I. 28.)
Korm. rendeletben foglaltak helyi szintû szabályozására
az alábbiakat rendeli. 

1. §

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, va-
lamint azok jelölésérôl szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Fôv.
Tan. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a az alábbi új (2)
bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (2)–(5)
bekezdések számozása (3)–(6) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdésben rögzített 25 éves idôbeli kor-
látozást nem kell alkalmazni a Budapest Fôváros Köz-
gyûlése által rendeletében meghatározottak szerint 
díszpolgári cím kitüntetésben részesített személyekrôl
történô utcaelnevezésnél.”

2. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az R. 7. § (1) bekezdése alapján az élet különbözô te-
rületein maradandót alkotó személynek utcaelnevezéssel
emléket állítani a halálát követô 25 év elmúltával lehet.
A módosítás célja, hogy a díszpolgári cím adományozá-
sáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet alapján
Budapest Fôváros Közgyûlése által díszpolgári cím ki-
tüntetésben részesített személyek esetén az R. szerinti
idôbeli tilalom feloldásra kerüljön.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A személyrôl történô utcaelnevezésre vonatkozó 
25 éves idôbeli korlát feloldásával Budapest Fôváros
Közgyûlése által díszpolgári cím kitüntetésben részesí-
tett személyek emlékének megörökítésére nyílik le-
hetôség.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik. 
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I. RÉSZ

Budapest Fôváros Közgyûlésének 

36/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 

a közterület- és városrésznevek megállapításáról, 

valamint azok jelölésérôl szóló 

9/1989. (1990. I. 31.) Fôv. Tan. rendelet módosításáról



Budapest versenyképességének növelése, az élet-
minôség javítása a fôváros közútjain, a levegôszennye-
zés és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása,
Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve
megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom
szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon tör-
ténô várakozás egységes, átlátható, racionális és méltá-
nyos szabályozása érdekében Budapest Fôváros Köz-
gyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. §-ában, valamint a 63/A. § h) pontjában, 
illetve a közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény
15. § (3) és (5) bekezdésében, továbbá a közterület- 
felügyeletrôl szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) és 
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a követ-
kezô rendeletet alkotja.

1. §

Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várako-
zás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának sza-
bályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének a 4 órás
maximális várakozási idejû területek, XII. kerület rész
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„XII. kerület:
– A Szilágyi Erzsébet fasor–Moszkva tér–Krisztina

körút–Magyar jakobinusok tere–Alkotás utca–
Márvány utca–Gyôri út–Avar utca–Hegyalja
út–Alkotás utca–Csörsz utca–Sirály utca–Jagelló
út–Apor Vilmos tér–Stromfeld Aurél út–Szen- 
di utca–Németvölgyi út–Agárdi út–Nárcisz ut-
ca–Orbánhegyi út–Galántai utca–Székács 
utca–Goldmark Károly utca–Határôr út–Ráth
György utca–Roskovics utca–Bíró utca–Alma
utca–Gál József utca–Határôr út–Városmajor
utca által határolt terület, beleértve – a Nárcisz
utca, a Goldmark Károly utca (a Székács utca 
és Határôr út közötti szakasza), a Határôr út 
(a Goldmark Károly utca és a Ráth György utca
közötti szakasza) kivételével – a határoló utakat
és tereket;

– a Fogaskerekû utca (a Pethényi köz és a Fogas-
kerekû utca 12. közötti szakasza), a Fürj utca, a
Gébics utca, a Mártonhegyi út (a Németvölgyi
út és a Nárcisz utca közötti szakasza), a Muskátli

utca, a Levendula utca, a Németvölgyi út 
(a Szendi utca és a Szendi árok közötti szakasza),
az Orbánhegyi út (a Nárcisz utca és Stromfeld
Aurél utca közötti szakasza), a Pethényi köz, és
a Sirály utca.”

2. §

Az R. 4. számú mellékletének a III. díjtételû területek,
XII. kerület rész helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„XII. kerület:
– A Szilágyi Erzsébet fasor–Moszkva tér–Kriszti-

na körút–Magyar jakobinusok tere–Alkotás ut-
ca–Márvány utca–Gyôri út–Avar utca–Hegyal-
ja út–Alkotás utca–Csörsz utca–Sirály utca– 
Jagelló út–Apor Vilmos tér–Stromfeld Aurél út–
Szendi utca–Németvölgyi út–Agárdi út–Nárcisz
utca–Orbánhegyi út–Galántai utca–Székács ut-
ca–Goldmark Károly utca–Határôr út–Ráth
György utca–Roskovics utca–Bíró utca–Alma
utca–Gál József utca–Határôr út–Városmajor
utca által határolt terület, beleértve – a Nárcisz
utca, a Goldmark Károly utca (a Székács utca és
Határôr út közötti szakasza), a Határôr út 
(a Goldmark Károly utca és a Ráth György utca
közötti szakasza) kivételével – a határoló utakat
és tereket;

– a Fogaskerekû utca (a Pethényi köz és a Fogas-
kerekû utca 12. közötti szakasza), a Fürj utca, a
Gébics utca, a Mártonhegyi út (a Németvölgyi
út és a Nárcisz utca közötti szakasza), a Muskátli
utca, a Levendula utca, a Németvölgyi út 
(a Szendi utca és a Szendi árok közötti szaka-
sza), az Orbánhegyi út (a Nárcisz utca és Strom-
feld Aurél utca közötti szakasza), a Pethényi köz,
és a Sirály utca.”

3. §

E rendelet 2007. augusztus 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester 
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 

37/2007. (VII. 12.) 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



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendeletmódosítást Budapest XII. kerület Hegyvi-
dék Önkormányzata várokozási övezet kiterjesztésére
vonatkozó kezdeményezése indokolja.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-okhoz

A XII. kerületi Ráth György utca Roskovics utca és
Határôr út közötti szakasza, Karap utca, Csemegi utca,

Székács utca, Galántai utca, Agárdi utca Galántai utca és
Nárcisz utca közötti szakasza, Orbánhegyi út Tóth
Lôrinc utca és Stromfeld Aurél utca közötti területek az
R. 3. számú mellékletében a 4 óra maximális várakozási
idejû övezetbe kerülnek, a várakozási díjtétel nem mó-
dosul.

A módosítással a XII. kerület várakozási övezetei
érintkeznek egymással, így összevonásra kerülnek.

A 3. §-hoz

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

1. §

A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képezô
1:4000 méretarányú térkép az e rendelet 1–2. számú mel-
lékleteiben* foglaltaknak megfelelôen módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az FSZKT tartalma a rendelet mellékletének megfe-
lelôen módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 

38/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló

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

* A mellékleteket képezô térképek a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirde-
tésre. A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében, az épített környezet alakításáról és védelmérôl
szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény
6. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
településrendezési és az építészeti-mûszaki tervtaná-
csokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a to-
vábbiakban: Kormányrendelet) keretei között az alábbi
rendeletet alkotja.

1. §

(1) Budapest Fôváros közigazgatási területén a telepü-
lés, a települési környezet, illetve az épített környezet
alakítását és védelmét szolgáló építészeti-mûszaki tervek
szakszerûségének és magas színvonalának elôsegítése
érdekében, a Fôvárosi Önkormányzat a fôvárosi fôépí-
tész vezetésével, a fôváros közigazgatási területének
egészére kiterjedô illetékességgel, építészeti-mûszaki
tervtanácsot mûködtet, Fôvárosi Tervtanács megneve-
zéssel (a továbbiakban: Tervtanács).

(2) A Tervtanács – a településtervezésben, illetve az
építészeti-mûszaki tervezésben magas szintû elméleti és
gyakorlati ismeretekkel rendelkezô – természetes szemé-
lyekbôl álló szakmai tanácsadó testület. 

2. §

(1) A Tervtanács elnökbôl és tervtanácsi tagokból áll,
akik a tervtanácsi tárgyaláson szavazati joggal rendel-
keznek. 

(2) A Tervtanács elnöke a fôváros fôépítésze. A Terv-
tanács munkáját az elnök irányítja. Az elnök tartós
akadályoztatása esetén a Tervtanács titkárának kezdemé-
nyezésére a fôpolgármester nevezi ki, illetve bízza meg a
helyettesítô elnököt.

(3) A Tervtanács tagjait és titkárát a fôpolgármester
nevezi ki a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizott-
ság egyetértésével. A kinevezés négy évre szól, amely
meghosszabbítható. 

(4) A Fôváros egységes építészeti arculatának kialakí-
tása érdekében, a fôpolgármester megállapodást köthet a
fôváros közigazgatási területére vonatkozó feladatkörrel
mûködô építészeti-mûszaki tervtanácsok mûködtetôivel
közös tervtanácsi tárgyalás megtartásáról.

(5) A Tervtanács ügyrend alapján mûködik, amelyet a
Tervtanács elnökének javaslata alapján a Városfejleszté-
si és Városképvédelmi Bizottság fogad el.

3. §

(1) A Tervtanács feladata, hogy véleményezze az alábbi
terveket:
a) a mûemléki jelentôségû területen, a mûemléki

környezetben, valamint a világörökség területen,
az országos jelentôségû védett természeti terüle-
ten, a Natura 2000 területen, a kiemelt üdülôkör-
zetben, továbbá a helyi építészeti örökségi véde-
lem alatt álló területen megvalósuló
aa) 10 000 m2 összes szintterületet elérô, de a 

20 000 m2 összes szintterületet meg nem ha-
ladó kereskedelmi, ipari, logisztikai rendelte-
tésû, továbbá

ab) 3000 m2 összes szintterületet elérô, de az
5000 m2 összes szintterületet meg nem haladó
egyéb rendeltetésû új épület,

ac) 5000 m2 összes szintterületet meghaladó
meglévô közhasználatú építmény homlokza-
tát is érintô bôvítése építésügyi hatósági en-
gedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki
terveket;

b) az a) pont szerinti védelem alatt nem álló terüle-
ten a 20 000 m2 összes szintterületet meghaladó
méretû új épület építésügyi hatósági engedélyezé-
séhez szükséges építészeti-mûszaki terveket.

4. §

(1) A Tervtanács mûködési költségeit a Fôvárosi Ön-
kormányzat mindenkor a tárgyévi költségvetésében biz-
tosítja, mûködtetésének és adminisztrációjának feladatait
a Fôpolgármesteri Hivatal Fôépítészi Irodája látja el.

(2) A 2007. évben a Tervtanács tagjait és titkárát
mindazon napirend tekintetében, amelynek tárgyalásán
részt vett, napirendenként 6000 forint, a bírálót 40 000
forint tiszteletdíj illeti meg. A 2008. évtôl a tiszteletdíj
mértéke a Fôvárosi Önkormányzat mindenkori éves költ-
ségvetési rendeletében kerül meghatározásra.

(3) A Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése alapján
nem jár tiszteletdíj a Tervtanács elnökének; továbbá tag-
jának és titkárának abban az esetben, ha a Fôvárosi Ön-
kormányzat köztisztviselôje.  
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5. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) Rendelkezéseit a folyamatban lévô ügyekben is al-
kalmazni kell. E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a fôvárosi településrendezési és építészeti-mûszaki terv-
tanács mûködésének rendjérôl szóló 29/2000. (V. 30.)
Fôv. Kgy. rendelet, és annak módosításáról szóló
61/2001. (X. 24.) Fôv. Kgy. rendelet hatályát veszti.

(3) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 
7. számú melléklet „A Közgyûlés által a fôpolgármester-
re átruházott hatáskörök jegyzéke II. Építésügyi Igazga-
tás” fejezet az alábbi új 8., 9. és 10. pontokkal egészül ki:

„8. A Tervtanács elnökének tartós akadályoztatása
esetén kinevezi a helyettesítô elnököt.

252/2006. (XII. 7.) Korm. r. 3. § (5)

9. Kinevezi a Tervtanács tagjait és titkárát.
252/2006. (XII. 7.) Korm. r. 4. § (1); 5. § (4) 

10. Megállapodást köthet a fôváros közigazgatási te-
rületére vonatkozóan feladatkörrel mûködô építészeti-
mûszaki tervtanácsok mûködtetôivel közös tervtanácsi
tárgyalás megtartásáról.

252/2006. (XII. 7.) Korm. r. 13. § (8)”

(4) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 
5. számú melléklet, „II. A Közgyûlés által a bizottsá-
gokra átruházott hatáskörök jegyzéke Városfejlesztési 
és Városképvédelmi Bizottság” fejezet az alábbi új 22. és
23. ponttal egészül ki:

„22. Elfogadja a Tervtanács ügyrendjét.
252/2006. (XII. 7.) Korm. r. 3. § (4) ab)”

„23. Egyetértési jogot gyakorol a Tervtanács tagjai-
nak és titkárának kinevezésekor.

252/2006. (XII. 7.) Korm. r. 4. § (1); 5. § (4)”

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. §
(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a terület-
rendezési, a településrendezési és az építészeti-mûszaki
tervtanácsokról szóló 40/1999. (IV. 23.) FVM rendelet (a
továbbiakban: FVM rendelet) keretei között a Fôvárosi
Közgyûlés megalkotta a 29/2000. (V. 30.) számú, a fôvá-
rosi településrendezési és építészeti-mûszaki tervtanács
mûködésének rendjérôl szóló, majd az ezt módosító
61/2001. (X. 24.) számú rendeleteit, amelyek megte-
remtették a Fôvárosi Tervtanács mûködésének feltéte-
leit.

A 2007. január 1-jén hatályba lépett, a településren-
dezési és építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Kormányrendelet (a továbbiakban:
Kormányrendelet) alapvetôen új jogi alapokra helyezte a
helyi önkormányzati tervtanácsok mûködését. A Fôváro-
si Tervtanács elmúlt években kialakult jól mûködô rend-
szerét a Kormányrendelet alapján újra kellett gondolni,
és a szabályozást felülvizsgálni. A helyi önkormányza-
toknál mûködô tervtanácsok feladatköre leszûkült az
építészeti-mûszaki tervek körére és az egyes tervtaná-
csokhoz benyújtandó tervek, a korábbi szabályozástól
alapvetôen eltérô, más szempontok alapján kerültek
meghatározásra. 

A Fôvárosi Tervtanács jogfolytonos és jogszerû mû-
ködése érdekében szükséges a Kormányrendeletnek
megfelelô szabályozás kialakítása és a korábbi rendelet
hatályon kívül helyezése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Étv. 6. § (7) bekezdése értelmében az önkormány-
zatok egyes építésügyi feladataik ellátásához a fôépítész
vezetésével tervtanácsot mûködtethetnek. A Fôvárosi
Közgyûlés már az 1999. augusztusi ülésén kinyilvánítot-
ta azt a szándékát, hogy a több évtizedes múlttal ren-
delkezô tervtanács jogfolytonos mûködését a hatályos
jogszabályok keretein belül a fôváros közigazgatási terü-
letének egészére kiterjedô illetékességgel a jövôben is
biztosítja. A szakmai tanácsadó testület mûködését a
Fôvárosi Önkormányzat a Kormányrendelet adta új jog-
szabályi keretek között a jövôben is biztosítja, a korábbi-
val azonos Fôvárosi Tervtanács elnevezéssel.
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A 2. §-hoz

A tervtanács tagja a településrendezési-tervezési, az
építészeti-mûszaki tervezési és az építésügyi mûszaki
szakértôi jogosultság szabályairól szóló külön jogsza-
bályban meghatározott felsôfokú szakirányú végzettség-
gel és legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezô
személy lehet. A Kormányrendelet alapján az önkor-
mányzati tervtanács tagjait és titkárát a mûködtetô, a
helyi önkormányzat, azaz a képviselô-testület nevezi ki, 
de nem biztosít kizárólagos, át nem ruházható hatáskört
erre vonatkozóan. Így figyelemmel arra, hogy a tervtaná-
csok mûködését korábban szabályozó FVM rendelet e
feladatot a polgármester (fôpolgármester) hatáskörébe
utalta, ezt az elvet követve az új rendelet alapján megala-
kuló helyi tervtanácsoknál indokolt a kinevezési hatás-
kör fôpolgármesterre történô átruházása. 

A tervtanácsok mûködését korábban szabályozó FVM
rendelet biztosította annak lehetôségét, hogy a tervtaná-
csok elnökei megállapodjanak közös tervtanácsi tárgya-
lások tartásáról. A Kormányrendelet e megállapodás
megkötését az egyes tervtanácsfajták mûködtetôire bíz-
za. Az önkormányzati tervtanácsok feladatkörét megha-
tározó új szabályozás feltétlenül azt indokolja, hogy a
Fôvárosi Tervtanács több, a fôváros közigazgatási terü-
letén feladatkörrel rendelkezô tervtanáccsal együttmûkö-
dési megállapodást kössön közös tervtanácsi tárgyalások
megtartásáról. A tervtanácsok korábbihoz hasonló jól
mûködô rendszerének kialakítása érdekében, a tervtaná-
csok elnökeinek szakmai ismeretei alapján elôkészített
együttmûködési megállapodások megkötését javasolt a
fôpolgármesterhez telepíteni.  

A 3. §-hoz

A Kormányrendelet 10. § (4) bekezdése határozza
meg a fôvárosi fôépítész által vezetett Fôvárosi Tervta-
nács feladatát, a véleményezési jogkörébe tartozó tervek
körét. 

A 4. §-hoz

A Kormányrendelet 17. § (2) bekezdése alapján önkor-
mányzati rendeletben kell meghatározni a bírálót, a terv-
tanács elnökét, tagjait és titkárát megilletô tiszteletdíjat,
azzal hogy a Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése alap-
ján nem jár tiszteletdíj a tervtanács elnökének, tagjának és
titkárának, ha a tervtanács mûködtetôjének köztisztvi-
selôje, valamint a területi és a települési önkormányzat 
által mûködtetett tervtanács elnökének. A tervtanács mû-
ködtetésének és a tiszteltdíj kifizetésének költségeit a
tervtanácsot mûködtetô szervezetnek kell fedeznie, a fô-
város esetében azt a Fôvárosi Önkormányzat mindenkori
tárgyévi költségvetésében szükséges biztosítani.

Az 5. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének napját célszerû a kihirde-
tés napjában meghatározni. A jogharmonizáció végrehaj-
tása érdekében szükséges egyes Fôvárosi Közgyûlési ren-
deletek hatályon kívül helyezése, valamint az SZMSZ-ben
rendezni a rendelet szerinti hatáskör-telepítéseket.
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A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel
módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban:
Törvény) 124. § (21) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Fôvárosi Közgyûlés az alábbi rendeletet al-
kotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-
nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és
tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996.
(XII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § j) pontja helyébe az
alábbi szövegrész lép:

„j) pedagógus- és nôvérszállóra”

2. §

A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(3) A pedagógus- és nôvérszálló szálláshelyeit
igénybe vevô, a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott
oktatási-nevelési, gyermekvédelmi és egészségügyi intéz-
ményekben dolgozó pedagógusok, gyermekvédelmi és
egészségügyi szakalkalmazottak a szakmai feladatra a
tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy bentlakóra
jutó összegének 100%-át kötelesek térítési díjként meg-
fizetni.

3. §

A rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szö-
vegrész lép:

„(3) A befolyó tandíj és térítési díj magában foglalja
a közremûködôk személyi juttatását és annak közterheit.
A tandíj és térítési díjból származó bevétel legfeljebb
50%-a használható fel személyi juttatás és közterhei kifi-
zetésére. A fennmaradó 50% dologi kiadásokra, az isko-
lai eszközök beszerzésére használható fel.”

4. §

Ez a rendelet 2007. augusztus 1. napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Közgyûlés 2007. augusztus 1-jétôl a Peda-
gógus- és Nôvérszállót (Budapest IX., Gyáli út 33–35.),
mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt
fenntartói támogatás nélkül önfenntartó formában, a
férôhelykapacitás részben piaci alapon történô értékesí-
tése mellett mûködteti tovább.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Pedagógus- és Nôvérszálló egy épületben mûködik
2007. augusztus 1-jétôl.

A 2. §-hoz

A beutalt pedagógusok, gyermekvédelmi és egészség-
ügyi szakalkalmazottak a férôhelyeket önköltséges áron
vehetik igénybe.

A 3. §-hoz

A § utolsó mondatában technikai hibajavítás történt.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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40/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 

a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott

oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó

térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló

73/1996. (XII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésé-
ben kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet
alkotja. 

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rende-
let (a továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklete X.
Oktatási Bizottság fejezet 8. cím 30. pontja helyébe az
alábbi szövegrész lép: 

„30. Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szak-
iskola
Bp. XXI., Petôfi tér 1.”

2. §

Az SZMSZ 6. számú melléklete X. Oktatási Bizottság
fejezet 15. cím 10. pontja helyébe az alábbi szövegrész lép: 

„10. Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény
Bp. XX., Magyarok Nagyasszonya tér 22.”

3. §

Az SZMSZ 6. számú melléklete X. Oktatási Bizottság
fejezet 16. cím 6–7. pontja helyébe az alábbi szövegrész
lép: 

„6. Fôvárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény
Bp. VIII., Szentkirályi utca 7.

7. Fôvárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola
Bp. XI., Rimaszombati út 2–4.”

4. §

Az SZMSZ 6. számú melléklete X. Oktatási Bizottság
fejezet 21. cím 5–7. pontja helyébe az alábbi szövegrész
lép: 

„5. 4. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógype-
dagógiai Szolgáltató Központ
Bp. VIII., Szentkirályi utca 7.

6. 1. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógype-
dagógiai Szolgáltató Központ
Bp. VIII., Szentkirályi utca 7.

7. 3. Számú Fôvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló
Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógype-
dagógiai Szolgáltató Központ
Bp. VIII., Szentkirályi utca 7.”

5. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester 
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41/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 

a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról 



INDOKOLÁS

Általános indokolás 

Az 1. sz. Fôvárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Sza-
kértôi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ, a 3. sz. Fôvárosi Tanulási Képessé-
get Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, a 4. sz. Fôvárosi
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, a
Fôvárosi Beszédjavító Intézet és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény és Fôvárosi Iskolaszanató-
rium, Általános Iskola új székhelyének kialakítása érde-
kében a Fôvárosi Közgyûlés megváltoztatta az intézmé-
nyek székhelyét. A Benedek Elek Óvoda, Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény esetében Budapest Fôváros XX.
Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának határozata alap-
ján az intézmény székhelyének házszáma megváltozott.

A Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola
másik intézményben folyó beruházás befejezésével fel-
szabaduló új székhelyre költözik. A bekövetkezett szék-
helyváltozásra tekintettel a Fôvárosi Közgyûlés módosí-
totta az intézmények alapító okiratait. Ezzel összefüggés-
ben az intézmények székhelyében bekövetkezett változás
a SZMSZ 6. számú mellékletében is átvezetésre kerül. 

Részletes indokolás 

Az 1–4. §-hoz 

Az alapító okiratban foglaltaknak megfelelôen törli az
intézmény régi székhelyét, az intézmény új székhelye
pedig bevezetésre kerül. 

Az 5. §-hoz 

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés 
a) pontja, valamint a 18. § (1) bekezdése, továbbá a Ma-
gyar Köztársaság kitüntetéseirôl szóló 1991. évi XXXI.
törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.

1. §

A fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 4. § 
(5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(5) A „Zalabai Gábor díj – A Budapestiek Esély-
egyenlôségéért” díj adományozásáról a Fôvárosi Köz-
gyûlés dönt, az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-
ság és az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és
Kisebbségi Bizottság – együttes ülésén kialakított – véle-
ményével ellátott javaslat alapján.”

2. §

(1) A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. ren-
delet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú mellékletének
II. fejezetében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bi-
zottságra vonatkozó hatáskörök jegyzéke a következô
63. ponttal egészül ki:

„63. Az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és
Kisebbségi Bizottsággal véleményezi a „Zalabai Gábor
díj – A Budapestiek Esélyegyenlôségéért” elismerés ado-
mányozására tett javaslatot.

28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 4. § (5) bekezdés”

(1) Az SZMSZ 5. számú mellékletének II. fejezetében
az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebb-
ségi Bizottságra vonatkozó hatáskörök jegyzéke a
következô 15. ponttal egészül ki:

„15. Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsággal
véleményezi a „Zalabai Gábor díj – A Budapestiek
Esélyegyenlôségéért” elismerés adományozására tett ja-
vaslatot.

28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 4. § (5) bekezdés”

3. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módo-
sítására az elmúlt év során bekövetkezô változások miatt
kerül sor. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2006. október 1-jei helyi önkormányzati választá-
sok eredményeképpen újjáalakult a Fôvárosi Közgyûlés
és ezzel együtt új bizottsági struktúra jött létre. 

Az SZMSZ-t módosító 63/2006. (XII. 18.) Fôv. Kgy.
rendelet 3. § (3) bekezdését, valamint a „Zalabai Gábor
díj – A Budapestiek Esélyegyenlôségéért” elismerésre
javasolható személyek és közösségek körét figyelembe
véve két bizottság – az Egészségügyi és Szociálpolitikai
Bizottság, valamint az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatás-
politikai és Kisebbségi Bizottság – véleményezési joga
kerül szabályozásra.

A 2. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rende-
let 5. számú melléklet II. fejezetében a két bizottságra
vonatkozó hatáskörök jegyzékét szükséges kiegészíteni a
díj adományozására vonatkozó hatáskörrel.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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42/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendelete 

a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományozásáról szóló 

28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról 



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 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. rende-
let (a továbbiakban: SZMSZ) 48. § (6) bekezdés b) pont-
ja helyébe a következô rendelkezés lép:

„b) mobiltelefonok beszerzése és használati díja (az-
zal, hogy a mobilszolgáltatások magáncélra is kiterjedô
használata költségeinek megtérítéseként a számlaérték
szja törvény által meghatározott %-át a képviselô havon-
ta utólag köteles az önkormányzat számlájára befizetni),”   

2. §

Az SZMSZ 56. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a
következô rendelkezés lép: 

„c) mobiltelefonok beszerzése és használati díja (az-
zal, hogy a mobilszolgáltatások magáncélra is kiterjedô
használata költségeinek megtérítéseként a számlaérték
szja törvény által meghatározott %-át a képviselô havon-
ta utólag köteles az önkormányzat számlájára befizetni),”

3. §

Az SZMSZ 48. § (5) bekezdésének j) pontja és az 
56. § (2) bekezdésének b) pontja hatályát veszti. 

4. § 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.
törvény (szja törvény) 69. § (1) bekezdés mb) alpontja és 
(12) bekezdés hatályos rendelkezése adóköteles termé-
szetbeni juttatásnak tekinti a cégtelefonok/munkahelyi
telefonok magáncélú használata során a magánszemély
által megszerzett bevételt. 

Mivel a polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirôl és az önkormányzati képviselôk tiszteletdíjá-
ról rendelkezô 1994. évi LXIV. törvény 16. § (1) bekez-
dése értelmében a képviselô – az ott meghatározott jutta-
tásokon túl – nem részesíthetô további adómentes termé-
szetbeni juttatásban, szükségessé vált a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet normaszövegének
módosítása. 

Részletes indokolás

Az 1–2. §-okhoz

A képviselô részére biztosított mobiltelefonok ma-
gáncélra is kiterjedô használata költségeinek megtéríté-
seként a képviselô havonta utólag köteles az önkormány-
zat számlájára befizetni az általa használt mobiltelefon
számlaértékének az szja törvény által meghatározott %-át.

A 3. §-hoz

A jelenleg hatályos SZMSZ-ben a frakciók/bizottsá-
gok részére alapellátás keretében biztosított helyhez 
kötött telefonok a vonatkozó jogszabályhelyek hatályon
kívül helyezésével a módosítást követôen a továbbiakban
az ott dolgozó köztisztviselô/ügykezelô munkavégzésé-
hez kapcsolódik. 

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybelépésérôl rendelkezik. 

2007. július 12. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1189

Budapest Fôváros Közgyûlésének

43/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról 



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

681/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 28. pontként tárgyalja meg
„Javaslat a Városfejlesztési és Városképvédelmi
Bizottság tagjai közül a Kossuth tér térépítészeti
tervpályázat Bíráló Bizottságába történô delegálás-
ra” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

682/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg 
„Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti ingatlanok
(Hunyadi kastély) értékesítésére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

683/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg
„A Jobbik Magyarországért Mozgalom zászlóaján-
dékozási akciója” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

684/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/a pontként tárgyalja meg 
„Javaslat bizottsági tag cseréjére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

685/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 60. pontként tárgyalja meg
„A II. világháborúban elesett XII. kerületi polgá-
rainak tiszteletére emelt emlékmû fennmaradása”
címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

686/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg
„VII. Országos Köztisztviselôk Napjának megren-
dezése” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

687/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és ebédszünet utáni elsô pont-
ként tárgyalja meg a „Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat észak-budai kórházainak integrációjával
kapcsolatos döntésekre” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

688/2007. (V.  31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg
„Javaslat a Budapest Fôváros Önkormányzata által
az Operatív Programok (KMOP, KÖZOP, KEOP)
2007–2008. évi Akcióterveiben kiemelt projekt-
ként nevesíteni kívánt projektek indikatív listájára”
címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

689/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Rossi Bt. és Médium Ren-
dezvényszervezô Kft. V. ker., Fôvám téri közterü-
let-használati ügyében hozott bizottsági döntések 
felülvizsgálata” címû elôterjesztés napirendrôl tör-
ténô levételét.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

690/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat az árkartellezô 
cégek közbeszerzési pályázatból való kizárására,
illetve ellenük kártérítési perek megindítására” 
címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

691/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem veszi napirendjére a „Javaslat a közüzemi
szolgáltató cégek felügyelôbizottságai mûködôké-
pességének biztosítására” címû elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

692/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy nem veszi le napirendjérôl a „Ja-
vaslat a Margitsziget helyi védettség alá helyezésé-
re” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

693/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1/a Javaslat bizottsági tag cseréjére.
1/b Javaslat a Budapest fôváros XII. kerületi

székhelyû 18. számú országgyûlési egyéni
választókerületi választási bizottság tagjainak
és póttagjainak megválasztására. 

1/c Javaslat a Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Köz-
alapítvány tisztségviselôinek megválasztására. 

1/d Javaslat a Közép-magyarországi Régióban a
munkaügyi tanács önkormányzati oldal 1 tag-
jának megválasztására. 

2. Javaslat a Budapest Fôváros Önkormányzata
által az Operatív Programok (KMOP, KÖZOP,
KEOP) 2007–2008. évi Akcióterveiben ki-
emelt projektként nevesíteni kívánt projektek
indikatív listájára.

3. Javaslat a Soós István Borászati Szakközép-
iskola és Szakiskola fenntartói jogának átadá-
sára.

4. Javaslat a Fôvárosi Pedagógiai Intézet és a
Fôvárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanács-
adó átszervezésére. 

5. Javaslat a Budapest Fôváros Önkormányzatá-
nak József Attila Átmeneti Gyermekotthona
és Budapest Fôváros Önkormányzatának Át-
meneti Otthona (hetes otthonok) intézmé-
nyek megszüntetésére.

6. Javaslat gyermek- és ifjúságvédelmi intézmé-
nyek nem kötelezô feladatainak megszünte-
tésére és a létszámcsökkentéssel összefüggô
kifizetések fedezetének biztosítására. 

7. Javaslat a HÉV és a környéki autóbusz-vitel-
díjak módosítására, valamint a jármûveze-
tônél váltható vonaljegy árának emelésére. 

8. A Jobbik Magyarországért Mozgalom zászló-
ajándékozási akciója.

9. Javaslat a Kiemelt Fejlesztések Irodájának
létrehozására.

10. Javaslat a Fôpolgármesteri Hivatalban és a
Fôvárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó
köztisztviselôket megilletô szociális, jóléti és
egészségügyi juttatásokról szóló 63/2001. 
(X. 24.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

11. Javaslat egyes fôvárosi önkormányzati rende-
letek módosításáról.

12. Elôterjesztés a központi és fôvárosi céltámo-
gatással, valamint a Fôváros támogatása nél-
kül 2004. és 2005. évben megépült Budapest
XXIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat
befejezett, aktivált eszközként történô átadás-
átvételére. 

13. Az I. ker., Rác-fürdô környéke területi ren-
dezés. 

14. Bp. XI. ker., Somogyi út 35. (Etele tér)
2863/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának érté-
kesítése. 

15. Javaslat a Kéthely, Sáripuszta 1. sz. alatti in-
gatlanok (Hunyadi kastély) értékesítésére.

16. XI. ker., Etele tér menti ingatlanok telekala-
kítási ügye (T-79621 ttsz.). 

17. Javaslat az IL-Net Kht.-val kötött Közszolgál-
tatási Szerzôdés 2. sz. módosítására, pénzesz-
köz átadás-átvételi megállapodás megkötésére. 

18. Javaslat a Városligeti Mûjégpálya és a Mar-
gitszigeti Atlétikai Centrum végleges lét-
számleépítéseinek központi költségvetésbôl
történô biztosítására benyújtandó pályázati
anyagra, valamint a pályázatban nem támo-
gatott jogcímek Fôvárosi Önkormányzat által
történô biztosítására. 

19. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a
„8413 Sportcélú támogatás” cím elôirányzata
terhére. 

20. Javaslat az egészségügyi intézmények létszám-
csökkentéseivel kapcsolatos központi költség-
vetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra
és a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek
nem pályázható részének elszámolására. 

21. VII. Országos Köztisztviselôk Napjának meg-
rendezése.

22. Javaslat a „Szent István Kórház, kórház-
összevonással kapcsolatos feladatok” elô-
irányzatának átcsoportosítására és az új
feladatok engedélyokiratának jóváhagyására.

23. Javaslat a Fôvárosi Központi Egészségügyi
Beszerzô és Szervezô Kft. saját tôkéjének
rendezésére. 

24. Javaslat gyermekotthoni telephelyek meg-
szüntetésére.

25. Javaslat a FÔSZINFORM alapító okiratának
módosítására. 

26. A Vállalkozás 2000 Alapítvány alapító okira-
tának módosítása. 

27. Javaslat a Twist Olivér Alapítvánnyal kötött
közszolgáltatási szerzôdés módosítására. 

28. Javaslat az Uzsoki Utcai Kórház regionális
egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem
engedélyokiratának jóváhagyására.

29. Javaslat a Városfejlesztési és Városképvédel-
mi Bizottság tagjai közül a Kossuth tér tér-
építészeti tervpályázat Bíráló Bizottságába
történô delegálásra.
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30. Magyar Pont létrehozásának támogatása a
Mari (Tatár) Köztársaságban.

31. Rossi Bt. és Médium Rendezvényszervezô
Kft. V. ker., Fôvám téri közterület-használati
ügyében hozott bizottsági döntések felülvizs-
gálata.

32. Javaslat a Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési
Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági je-
lentésének elfogadására. 

33. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Tá-
masz Alapítvány 2006. évi mûködésérôl.  

34. Javaslat az „Élhetô város” kulturált ebtartás
program 2004–2006. évi pályázatok összeg-
zésére, befejezett pályázatok elszámolására. 

35. Javaslat a nonprofit szervezetek mûködésé-
hez ingyenesen átadott fôvárosi tulajdonú 
ingatlanokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási
kötelezettség rendezésére. 

36. Javaslat a Déri Miksa Szakközépiskola, Szak-
iskola és Kollégiumban keletkezett behajtha-
tatlan követelés elengedésére. 

37. Átfogó értékelés a Fôvárosi Önkormányzat
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

38. Beszámoló a Váci Egyházmegyével gyer-
mekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött el-
látási szerzôdés teljesülésérôl és javaslat a
szerzôdés módosítására. 

39. Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakás-
talanokért és Hajléktalan Emberekért Közala-
pítvány 2006. évi mûködésérôl, vagyoni
helyzetérôl és gazdálkodásának legfontosabb
adatairól. 

40. Felterjesztési javaslat a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény módosítására.

41. Összefoglaló jelentés a 2006. évi ellenôr-
zésekrôl.

42. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató
Kht. 2007. április 1.–december 31. közötti
idôtartamra szóló közszolgáltatási szerzô-
désének jóváhagyása. 

43. Önkormányzati hozzájárulás a Hungáriavíz
Zrt. alapító okiratának módosításához. 

44. Tulajdonosi hozzájárulás a 4. sz. metróvonal
I. szakasz építéséhez kapcsolódó Baross téri
és Rákóczi téri mélygarázsok kivitelezési
munkáihoz. 

45. Bp. IX. ker., Könyves Kálmán krt. 38293/59
hrsz.-ú terület rendezése. 

46. Javaslat a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévô
portfolió egyes elemeinek átminôsítésére. 

47. A Fôvárosi Önkormányzat, a XVIII. ker. Ön-
kormányzat és az Auchan Magyarország Kft.
közötti megállapodás. 

48. Javaslat a 2012. évi IIHF Jégkorong „A” cso-
portos Világbajnokság pályázati anyaga elké-
szítésének támogatására. 

49. Javaslat a 2007. évi IV. Masters Kézilabda
Európa-bajnokság támogatására, a „8413
Sportcélú támogatás” cím 2007. évi elôirány-
zata terhére. 

50. Az üzleti/értékesítendô portfólió vagyon C
alcsoportjába tartozó tôzsdei részvények érté-
kesítési minimálárának módosítása. 

51. A CGE tulajdonát képezô Csatorna Holding
Zrt. részvények átruházása a VEOLIA-
VODA S. A.-ra. 

52. A Városligetben létesíteni tervezett erdei ka-
landpark közterület-használati ügye.

53. Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi
munkatervjavaslata. 

54. Javaslat átutalások kezdeményezésére az Ok-
tatási és Ifjúsági célú bizottsági keret céltarta-
lék terhére.

55. Javaslat az önkéntes tûzoltó egyesületek tá-
mogatása utalásának engedélyezésére. 

56. Beszámoló az Információ-gazdálkodási Alap
2006. évi felhasználásáról.

57. Javaslat a Margitsziget helyi védettség alá
helyezésére.

58. Javaslat az ötvenévesnél idôsebb bérházak ál-
lapotfelmérésének elindításáról.

59. A II. világháborúban elesett XII. kerületi pol-
gárainak tiszteletére emelt emlékmû fennma-
radása.

60. Miszori Károlyné gondnok fellebbezése
Miszori István személyi térítési díja ügyében. 

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

Ebédszünet utáni elsô napirend:
Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat észak-budai
kórházainak integrációjával kapcsolatos dönté-
sekre.

A napirend 1/a pontja: Javaslat bizottsági tag cseré-
jére.

Elôadó: Tarlós István

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

694/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Rátonyi Gábor lemondását a kerü-
leti koordinációs bizottsági tagságáról, és egyidejû-
leg megválasztja dr. Kocsis Mátét a Kerületi Koor-
dinációs Bizottság tagjának 2007. június 1-jei ha-
tállyal.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
változtatás átvezetésérôl az SZMSZ-ben.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 1/b pontja: Javaslat a Budapest Fôváros
XII. kerületi székhelyû 18. számú országgyûlési egyéni
választókerületi választási bizottság tagjainak és póttag-
jainak megválasztására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

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

A napirend 1/c pontja: Javaslat a Fôvárosi Közokta-
tás-fejlesztési Közalapítvány tisztségviselôinek megvá-
lasztására.

Elôadó: Horváth Csaba

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

A napirend 1/d pontja: Javaslat a Közép-magyaror-
szági Régióban a munkaügyi tanács önkormányzati oldal
1 tagjának megválasztására.

Elôadó: Horváth Csaba

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

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapest Fôváros
Önkormányzata által az Operatív Programok (KMOP,
KÖZOP, KEOP) 2007–2008. évi Akcióterveiben kiemelt
projektként nevesíteni kívánt projektek indikatív listájára.

Elôadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó
Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

703/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az elôterjesztés vitáját lezárja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

704/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
mely szerint:
„Az 1. számú mellékletben szerepeljen a Környezet
és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a
Kohéziós Alapból pályázható források terhére:
Római parti árvízvédelmi mû: közvetlenül a parton
épülô védmû

Bekerülési költség: 4800 M Ft + áfa, melybôl
önrész:
80/20%-os arány esetén: 960 M Ft + áfa
85/15%-os arány esetén: 720 M Ft + áfa

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

705/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Gy. Németh Erzsébet módosító in-
dítványát, mely szerint:
A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a 4. számú
mellékletbôl a 2. számú mellékletbe elôrehozza a
Pesti Színház rekonstrukcióját.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

706/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
mely szerint:
„Moszkva tér közlekedési csomópont fejlesztése”
projekt az elôterjesztés 2. számú mellékletébe ke-
rüljön.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

707/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
mely szerint:
„Aquincumi híd” beruházás az elôterjesztés 2. szá-
mú mellékletébe kerüljön.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

708/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
mely szerint:
„3-as metró nyomvonal-hosszabbítás” az elôter-
jesztés 1. számú mellékletébe kerüljön.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

709/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
mely szerint:
„Bajcsy Kórház felújítás” projekt az elôterjesztés
2. szám mellékletébe kerüljön.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

710/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
mely szerint:
„Heim Pál Gyermekkórház »G« épület rekonstruk-
ció és a Heim Pál Gyermekkórház manuális tömb
(B) épület” projekt az elôterjesztés 2. számú mel-
lékletébe kerüljön.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

711/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
mely szerint:
„Az 1-es villamos nyomvonalának meghosszabbí-
tása az Etele térig” kerüljön az elôterjesztés 2. szá-
mú mellékletébe.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

712/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
mely szerint:
„Szakképzési rendszer modernizációja (Fôvárosi
TISZK-ek)” kerüljenek ki a csomagból.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

713/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram, a Közlekedési Operatív Program, illetve a
Környezet és Energia Operatív Program Akcióter-
veiben kiemelt projektként nevesíteni javasolt, 
Budapest Fôváros 7 éves fejlesztési tervében ön-
résszel rendelkezô, az elôterjesztés 1. számú mel-
lékletében megjelölt projektek indikatív listáját.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

714/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
– Jóváhagyja a Közép-Magyarországi Operatív

Program, a Közlekedési Operatív Program, illet-
ve a Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni
javasolt, Budapest Fôváros 7 éves fejlesztési ter-
vében önrésszel nem rendelkezô, az elôterjesz-
tés 2. számú mellékletében megjelölt projektek
indikatív listáját.

– Jóváhagyja a Közép-Magyarországi Operatív
Program, a Közlekedési Operatív Program, illet-
ve a Környezet és Energia Operatív Program
Akcióterveiben kiemelt projektként nevesíteni
javasolt, Budapest Fôváros 7 éves fejlesztési ter-
vében önrésszel nem rendelkezô, az elôterjesz-
tés 3. számú mellékletében megjelölt projektek
indikatív listáját azzal, hogy fôvárosi tulajdonú
gazdasági társaság vagy intézmény biztosítja a
szükséges önrészt és az elôkészítési forrásokat.

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

715/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy az 1. számú mellékletben sze-
replô projektekre elnyert uniós támogatás esetén a
7 éves Fejlesztési Tervben az adott projektre jutó
felszabaduló forrást az elôször az 1. számú mellék-
letben feltüntetett és támogatott projektek esetleges
önrész növekedésére, utána pedig a 2. számú mel-
lékletben szereplô projektek önrészének biztosítá-
sára kell tervbe venni.
Határidô: 2008. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

716/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert az 1. számú és 2. számú
mellékletekben szereplô és megvalósítási tanul-
mánnyal még nem rendelkezô fôvárosi projektek
megvalósíthatósági tanulmányainak elkészítésére.
A megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének
költségeit az elôterjesztésben szereplô projektek
költségvetése tartalmazza.
Határidô: 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

717/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, intézkedjék, hogy az
érintett fôvárosi tulajdonú gazdasági társaság, vagy
intézmény a 3. számú mellékletben szereplô projek-
tek megvalósíthatósági tanulmányait készíttesse el.
Határidô: 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

718/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a jelen elôterjesz-
tés 1. számú és 2. számú mellékleteiben nevesített,
de ágazati fejlesztési programok által meg nem ala-
pozott projektjavaslatokra készítsen elôterjesztést.
Határidô: 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

719/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Fejlesztéspolitikai szempontból támogatja a 7. szá-
mú mellékletben szereplô projekteket.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

720/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a projektadat-
lapokat írja alá és küldje meg a Közép-Magyaror-
szági Régió Fejlesztési Tanácsának.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

721/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a Fôvárosi Önkormányzat képviseletében
eljáró tanácstagokat, hogy a Közép-Magyarországi
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Régió Fejlesztési Tanácsának ülésén a jelen elôter-
jesztés mellékleteiben szereplô projekteket képvi-
seljék és támogassák.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

722/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal összesen 247 000 E Ft feze-
det biztosítására az alábbi kiemelt projektek meg-
valósíthatósági tanulmánytervére:
– Zöldfelületi rekonstrukció Népliget megújítása

30 000 E Ft,
– Szent Imre Kórház rekonstrukció II. ütem

10 000 E Ft,
– Uzsoki Utcai Kórház rekonstrukció II. ütem

10 000 E Ft,
– Csepeli gerinc út II. ütem 9000 E Ft,
– Kerékpáros Közlekedési Hálózat fejlesztése

9000 E Ft,
– Margitszigeti Szabadtéri Színpad 10 000 E Ft,
– Belterületeken a csapadékvíz által okozott károk

csökkentése, szabályozott vízelvezetés és gyûj-
tés megvalósításával 39 000 E Ft,

– Rákos patak revitalizáció 50 000 E Ft,
– Idôsek Otthona (Baross u.) építés és „A” épület

rekonstrukció 20 000 E Ft,
– Idôsek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek ki-

váltása, létesítés 20 000 E Ft,
– Idôsek otthoni férôhelyek kialakítása (puffer in-

tézmények) 20 000 E Ft,
– Budapest Szíve program I. ütem 20 000 E Ft.
Ennek érdekében a 2007. évi költségvetésben a
„8403 Önkormányzati fejlesztések” címen fenti
feladatokra és összegekben elôirányzatot biztosít, a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen sze-
replô Tervezési, elôkészítés ágazati keretek feladat
140 000 E Ft összegû, valamint a „9300 Általános
tartalék 107 000 E Ft összegû egyidejû csökkenté-
sével.

723/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a szükséges költ-
ségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fôvárosi
Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés júniusi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

724/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a megvalósítható-
sági tanulmánytervek számláinak soron kívüli kifi-
zetésére.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor

725/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az elôterjesztés kiegészül egy 
8. számú melléklettel, amely a fôváros fejlesztés-

politikai támogatását élvezô kerületi kezdeménye-
zésû projekt elnevezést viseli.
A mellékletben megnevezésre kerül az „Európa
belvárosa” Budapest VI., VII., VIII. kerület kultu-
rális-gazdasági Fejlesztési Program Budapest bel-
városának kiterjesztése, városrehabilitációja. 

A napirend 3. pontja: Javaslat a Soós István Borá-
szati Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói jogának
átadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

726/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
2007. július 1-jei hatállyal a Budapesti Corvinus
Egyetem számára átadja a Soós István Borászati
Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest XXI. ke-
rület, Kossuth Lajos u. 83.) fenntartói jogát, térítés-
mentesen a feladat ellátását szolgáló ingó vagyont
és az ingatlanok ingyenes használati jogát 30 éves
idôtartamra.

727/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Soós István Borászati
Szakközépiskola és Szakiskola fenntartói jogának
a Budapesti Corvinus Egyetem számára történô
átadását és felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a
„Megállapodás Közoktatási Intézmény fenntartói
jogának átadás-átvételérôl” címû megállapodást a
4. számú melléklet szerinti tartalommal aláírja.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

728/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az 5. számú melléklet sze-
rinti „Haszonkölcsön szerzôdést” és felkéri a
fôpolgármestert a haszonkölcsön szerzôdés aláírá-
sára és kiadására. 
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 27/2007. (VI. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

729/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Soós István Borászati Szakközépisko-
la és Szakiskola (1221 Budapest, Kossuth Lajos u.
83.) alapító okiratát a 6. számú melléklet szerinti
tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító-
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okirat-módosítás és a 7. számú melléklet szerinti
egységes szerkezetû alapító okirat aláírására és
kiadására. 
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

730/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 50 931 E Ft-tal – az intézmény
2007. évi költségvetésbôl az állami normatíván
felüli fôvárosi támogatás maradványával – csök-
kenti a „3528 Soós István Borászati Szakközépis-
kola és Szakiskola” cím támogatási és kiadási
elôirányzatát, a kiadásból:
– személyi juttatás: 38 584 E Ft
– munkaadókat terhelô járulékok: 12 347 E Ft.
Egyidejûleg azonos összeggel megemeli az új
„8448 Intézmény átadása a Budapesti Corvinus
Egyetem részére” cím támogatásértékû mûködési
kiadás elôirányzatát.

731/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Soós István Bo-
rászati Szakközépiskola és Szakiskola 2007. évi
költségvetésébôl az állami normatíván felüli fôvá-
rosi támogatás maradványának, 50 931 E Ft-nak az
átutalásáról soron kívül intézkedjen a Budapesti
Corvinus Egyetem részére.
Határidô: 2007. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

732/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az érettségi és
szakmai vizsgadíjak tételes felmérésekor vegye 
figyelembe a vonatkozó jogszabályok alapján a
Soós István Borászati Szakközépiskola és Szak-
iskola részére járó támogatás összegét.
Határidô: Közgyûlés szeptemberi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

733/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az elôterjesztéshez
kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását ter-
jessze a Közgyûlés elé.
Határidô: Közgyûlés júniusi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

734/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a megszûnô intéz-
mény záróbeszámolóját 2007. június 30-i forduló-
nappal, teljes körûen, az éves költségvetési beszá-
molónak megfelelô tartalommal készítse el és a
döntéshez kapcsolódó költségvetési elôirányzat
rendezésére vonatkozó javaslattal együtt terjessze a
Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. szeptember, a féléves költségveté-
si beszámoló elfogadásával egyidejûleg
Felelôs: dr. Demszky Gábor

735/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy kezdeményezze az
Oktatási Minisztérium által meghirdetett „Sze-
münk fénye” világítás-korszerûsítési program ke-
retén belül a Fôvárosi Önkormányzatnak a
Caminus Zrt.-vel kötött V-2006/00035/001 számú
vállalkozási és bérleti szerzôdése módosítását.
Határidô: 2007. június 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fôvárosi Pedagó-
giai Intézet és a Fôvárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Ta-
nácsadó átszervezésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

736/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
2007. szeptember 1-jével a Fôvárosi Pedagógiai 
Intézetet (Budapest VIII., Vas utca 8–10.) és a
Fôvárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadót
(Budapest VIII., Vas utca 8–10.), mint önállóan
gazdálkodó költségvetési intézményeket – közok-
tatási intézmények feladatracionalizálása keretében
– jogutóddal megszünteti.
Jogutódként kijelöli a Fôvárosi Pedagógiai és Pá-
lyaválasztási Tanácsadó Intézetet (Budapest VIII.,
Vas utca 8–10.).

737/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fôvárosi Pedagógiai Intézet (Budapest
VIII., Vas utca 8–10.) és a Fôvárosi Ifjúsági és Pálya-
választási Tanácsadó (Budapest VIII., Vas utca 8–10.)
megszüntetô okiratát az 1.a illetve 1.b számú mellék-
let szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a
megszüntetô okiratok aláírására és kiadására.
Határidô: 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

738/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
2007. szeptember 1-jével megalapítja a Fôvárosi
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetet
(új 3802 címkóddal), a megszûnô Fôvárosi Peda-
gógiai Intézet (Budapest VIII., Vas utca 8–10.) és a
Fôvárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó
(Budapest VIII., Vas utca 8–10.) általános jogutód-
jaként.

739/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasz-
tási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII., Vas utca
8–10.) alapító okiratát az elôterjesztés 1.c számú
melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert az alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidô: 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 28/2007. (VI. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú mel-
léklet szerint.
Határidô: 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

740/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a két megszûnô in-
tézmény (Fôvárosi Pedagógiai Intézet és Fôvárosi
Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó) záróbeszá-
molóját 2007. augusztus 31-i fordulónappal teljes
körûen, az éves költségvetési beszámolónak meg-
felelô tartalommal készítse el és terjessze a Fôváro-
si Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. november
Felelôs: dr. Demszky Gábor

741/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
2007. szeptember 1-jétôl módosítja az érintett in-
tézmények bevételi és kiadási elôirányzatait az
alábbiak szerint:

742/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Az intézményracionalizálás keretében 2007. szep-
tember 1-jei hatállyal 9 álláshelyet véglegesen
megszüntet, továbbá a részmunkaidôsök figyelem-
bevételével 11 fôre nyújt be pályázatot az alábbiak
szerint:

743/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Az átszervezés után a jogutód intézmény létszám-
keretét az alábbiak szerint állapítja meg 2007.
szeptember 1-jétôl:

744/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötele-
zettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jel-
leggel utólagos elszámolási kötelezettséggel a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím elô-
irányzatának 20 284 E Ft-tal történô csökkentésé-
vel egyidejûleg azonos összeggel megemeli az
érintett intézmények támogatási és kiadási
elôirányzatát az alábbiak szerint:

745/2007. (V. 31.) Fôv . Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a 2008. évi kifizetésekhez
szükséges fedezet biztosítására az alábbiak szerint:
„3802 Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási
Tanácsadó Intézet” részére 21 687 E Ft támogatási
és kiadási elôirányzat (ebbôl: személyi juttatások:
17 054 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok:
4633 E Ft).
Határidô: 2008. évi költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

746/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 736–739/2007.
(V. 31.) Fôv. Kgy. határozatok szerinti intézmény-
megszüntetésekkel kapcsolatos elôirányzat-mó-
dosítási javaslatot – a 740/2007. (V. 31.) és a
743/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. határozatokban sze-
replô tartalomnak megfelelôen – terjessze a Fôvá-
rosi Közgyûlés elé. 
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

747/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be 11 fô végleges létszámleépíté-
se miatti kiadások központi költségvetésbôl történô
biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dol-
gozók az önkormányzat költségvetési szerveinél 
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3701 3801 3802

FIPT FPI FPPTI

Bevételi elôirányzat összesen: –43 308 –98 680 +141 988

Ebbôl: intézményi mûködési 
bevétel: –4 484 –28 668 +33 152

felügyeleti szervtôl kapott 
támogatás: –38 824 –70 012 +108 836

Kiadási elôirányzat összesen: –43 308 –98 680 +141 988

Ebbôl: személyi juttatás 
(3 hóra): –25 767 –56 396 +82 163
munkaadókat terhelô 
járulékok (3 hóra): –8 436 –17 476 +25 912
dologi kiadások 
(4 hóra): –9 105 –24 808 +33 913

Létszámkeret-változás: –27 –52 +70

Cím- Intézmény Megszûnô

kód megnevezése álláshelyek
Fô

3701 Fôvárosi Ifjúsági 
és Pályaválasztási Tanácsadó

6 8

3801 Fôvárosi Pedagógiai Intézet 3 3

Összesen: 9 11

(adatok E Ft-ban)

Cím-
Intézmény megnevezése

Létszám-

kód keret

3802 Fôvárosi Pedagógiai és 
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 70

(adatok E Ft-ban)

3701 3801

FIPT FPI

Kiadás összesen: 11 598 8 686

Ebbôl: személyi juttatás 8 751 6 563
munkaadókat terhelô járulékok 2 847 2 123



a meglévô üres álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat-
átadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkavállalónál történô – munkavi-
szonyban töltött ideje folyamatosságának meg-
szakítása nélküli – továbbfoglalkoztatására nincs
lehetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

748/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a benyújtandó pályázat-
ban a létszám eltér a 747/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy.
határozatban szereplô 11 fôtôl, a végleges pályázati
anyagra vonatkozó javaslatot a Fôvárosi Közgyûlés
2007. szeptemberi ülése elé kell terjeszteni.
Határidô: Fôvárosi Közgyûlés szeptemberi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 5. pontja: Javaslat a Budapest Fôváros
Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekott-
hona és Budapest Fôváros Önkormányzatának Átmeneti
Otthona (hetes otthonok) intézmények megszüntetésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

749/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

750/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a
Budapest Fôváros Önkormányzatának József Attila
Átmeneti Gyermekotthona és Budapest Fôváros
Önkormányzatának Átmeneti Otthona (hetes ottho-
nok) intézmények megszüntetésére” címû elôter-
jesztés döntési javaslatairól.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

751/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a „4206 Budapest Fôváros Önkormányzatának Jó-
zsef Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Buda-
pest, Dorozsmai u. 21/B)” intézményben az óvodai
nevelési és az átmeneti gondozási tevékenység 
ellátását 2007. augusztus 31. napjával megszünteti
és az intézmény engedélyezett létszámkeretét 38
fôvel csökkenti.
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

752/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának
József Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Bu-
dapest, Dorozsmai u. 21/B) intézmény alapító
okiratát az 1/a számú melléklet szerinti tartalom-
mal. Felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-mó-
dosítás aláírására, valamint a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b számú
melléklet szerinti tartalommal történô aláírására és
kiadására. 
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

753/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 396/2007. (III. 1.) Fôv.
Kgy. határozatát és ezzel egyidejûleg Budapest
Fôváros Önkormányzatának József Attila Átmene-
ti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u.
21/B) intézményt 2007. december 31. napjával jog-
utód nélkül megszünteti.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

754/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert Budapest Fôváros Ön-
kormányzatának József Attila Átmeneti Gyermek-
otthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B) intéz-
mény megszüntetô okiratának az 1/c számú mel-
léklet szerinti tartalommal történô aláírására és
kiadására.
Határidô: 2007. december 31. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

755/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Forgalomképessé átminôsíti a budapesti 29819/20
hrsz.-on nyilvántartott, a Budapest XIV. ker. Ön-
kormányzattal osztatlan közös tulajdonban lévô
felépítményes ingatlannak a Fôvárosi Önkormány-
zat tulajdonát képezô és használatában lévô
1465/2433 tulajdoni részét, valamint a budapesti
29819/13 hrsz.-on nyilvántartott, a Fôvárosi Önkor-
mányzat kizárólagos tulajdonát képezô beépítetlen
ingatlant és ezzel egyidejûleg felkéri a fôpolgár-
mestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedése-
ket a két ingatlan értékesítésére, hasznosítására. 
Határidô: 2008. január 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

756/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A „4231 Budapest Fôváros Önkormányzatának Át-
meneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó
köz 10–12.)” intézményben az óvodai nevelési és
az átmeneti gondozási tevékenység ellátását 2007.
augusztus 31. napjával megszünteti és az intézmény
engedélyezett létszámkeretét 35 fôvel csökkenti.
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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757/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának
Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó
köz 10–12.) intézmény alapító okiratát a 2/a számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirat 2/b számú melléklet szerinti tar-
talommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

758/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi a 397/2007. (III. 1.) Fôv.
Kgy. határozatát és ezzel egyidejûleg Budapest
Fôváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermek-
otthona (1118 Budapest, Breznó köz 10–12.) intéz-
ményt 2007. december 31. napjával jogutód nélkül
megszünteti.
Határidô: 2007. december 31. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

759/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a Budapest Fôváros Ön-
kormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118
Budapest, Breznó köz 10–12.) intézmény meg-
szüntetô okiratának a 2/c számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

760/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
megszüntetett intézmények – József Attila Átme-
neti Gyermekotthon (1142 Budapest, Dorozsmai u.
21/B) és Átmeneti Gyermekotthon (1118 Buda-
pest, Breznó köz 10–12.) – záró beszámolójának
2007. december 31. fordulónappal történô elkészít-
tetésérôl és az errôl szóló dokumentumokat az éves
költségvetési beszámolónak megfelelô tartalom-
mal, leltárral és záró fôkönyvi kivonattal, továbbá
a döntéshez kapcsolódó vonatkozó javaslattal
együtt terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé. 
Határidô: 2008. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

761/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen a meg-
szüntetett intézmények 2007. évi költségvetési
elôirányzatainak rendezésére.
Határidô: 2008. február 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

762/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be a 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy.
rendelet 23. § (7) bekezdés szerint a „4206 Buda-
pest Fôváros Önkormányzatának József Attila 

Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest, Do-
rozsmai u. 21/B)”, mint munkáltatót érintô döntés
és az intézmény szakmai tevékenységének meg-
szüntetése miatt a 36 pályázható végleges állás-
helymegszûnéshez szükséges kifizetések központi
költségvetésbôl történô biztosítására, mivel a lét-
számcsökkentéssel érintett munkavállalók – az ön-
kormányzat költségvetési szerveinél, a meglévô
üres álláshelyeken, az elôreláthatólag megüresedô
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, 
illetve szervezeti változás, feladatátadás következ-
tében az önkormányzat fenntartási körén kívüli
munkáltatónál munkaviszonyban töltött idejük 
folyamatosságának megszakítása nélküli – foglal-
koztatására nincs lehetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

763/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelôen a
36 megpályázott, véglegesen megszüntetett állás-
hely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve,
ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt in-
dokolttá teszik.

764/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 23. § 
(7) bekezdés szerint a „4206 Budapest Fôváros Ön-
kormányzatának József Attila Átmeneti Gyermek-
otthona (1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B)”,
mint munkáltatót érintô döntés és az intézmény
szakmai tevékenységének megszüntetése miatti 36
fôs pályázható végleges létszámleépítéshez kap-
csolódó 2007. évi pénzügyi kötelezettségek telje-
síthetôsége érdekében megelôlegezésként egy- 
szeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormány-
zati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra”
cím elôirányzatának 49 684 E Ft-tal történô csök-
kentésével egyidejûleg megemeli az intézmény
2007. évi támogatási és kiadási elôirányzatát össze-
sen 49 684 E Ft-tal (ebbôl: személyi juttatás ösz-
szesen 37 639 E Ft; munkaadókat terhelô járulékok
összesen 12 045 E Ft).
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell
visszapótolni.

765/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A központi költségvetésbôl nem pályázható mun-
kaviszony-megszüntetésekkel összefüggô egyéb
kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettsé-
gek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím elô-
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irányzatának 17 328 E Ft-tal történô csökkentésé-
vel egyidejûleg megemeli a „4206 Budapest Fôvá-
ros Önkormányzatának József Attila Átmeneti
Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u.
21/B)” cím 2007. évi támogatási és kiadási elô-
irányzatát összesen 17 328 E Ft-tal (ebbôl: szemé-
lyi juttatás összesen 13 127 E Ft; munkaadókat ter-
helô járulékok összesen 4201 E Ft).

766/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be a 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy.
rendelet 23. § (7) bekezdés szerint a „4231 Buda-
pest Fôváros Önkormányzatának Átmeneti Gyer-
mekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10–12.)”
mint munkáltatót érintô döntés és az intézmény
szakmai tevékenységének megszüntetése miatt a
33 pályázható végleges álláshelymegszûnéshez
szükséges kifizetések központi költségvetésbôl tör-
ténô biztosítására, mivel a létszámcsökkentéssel
érintett munkavállalók – az önkormányzat költség-
vetési szerveinél, a meglévô üres álláshelyeken, az
elôreláthatólag megüresedô álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti válto-
zás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartási körén kívüli munkáltatónál munkavi-
szonyban töltött idejük folyamatosságának megsza-
kítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

767/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelôen a
33 megpályázott, véglegesen megszüntetett állás-
hely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve,
ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt in-
dokolttá teszik.

768/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 23. § 
(7) bekezdés szerint a „4231 Budapest Fôváros Ön-
kormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (1118
Budapest, Breznó köz 10–12.)”, mint munkáltatót
érintô döntés és az intézmény szakmai tevékenysé-
gének megszüntetése miatti 33 fôs pályázható vég-
leges létszámleépítéshez kapcsolódó 2007. évi
pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdeké-
ben megelôlegezésként egyszeri jelleggel a „9114
Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakítás-
hoz kapcsolódó kiadásokra” cím elôirányzatának
40 454 E Ft-tal történô csökkentésével egyidejûleg
megemeli az intézmény 2007. évi támogatási és
kiadási elôirányzatát összesen 40 454 E Ft-tal
(ebbôl: személyi juttatás összesen 30 647 E Ft; mun-
kaadókat terhelô járulékok összesen 9807 E Ft).

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell
visszapótolni.

769/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A központi költségvetésbôl nem pályázható mun-
kaviszony-megszüntetésekkel összefüggô egyéb
kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettsé-
gek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím elô-
irányzatának 17 296 E Ft-tal történô csökkenté-
sével egyidejûleg megemeli a „4231 Budapest
Fôváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermek-
otthona (1118 Budapest, Breznó köz 10–12.)” cím
2007. évi támogatási és kiadási elôirányzatát össze-
sen 17 296 E Ft-tal (ebbôl: személyi juttatás ösz-
szesen 13 103 E Ft; munkaadókat terhelô járulékok
összesen 4193 E Ft).

770/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszámleépí-
tésnél a kifizetések eltérnek a 764–765/2007. (V. 31.)
és 768–769/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. határozatok-
ban közölt adatoktól, az elszámolást a Fôvárosi Köz-
gyûlés 2008. május havi ülése elé kell terjeszteni.
Határidô: 2008. május 31. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

771/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Budapest Fôváros Önkormányzatának József 
Attila Átmeneti Gyermekotthona (1142 Budapest,
Dorozsmai u. 21/B) 2007. szeptember 1-jétôl de-
cember 31-ig tartó vagyon mûködtetéséhez, az in-
tézmény jogutód nélküli megszüntetésének elôké-
szítéséhez, valamint az igazgató és a gazdasági ve-
zetô többletfeladatainak elismeréséhez szükséges
pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében, a
„9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat mûkö-
dési tartaléka” cím elôirányzatról – egyszeri jelleg-
gel magához vonja a fôpolgármester hatáskörét és
– átcsoportosít 7646 E Ft-ot, egyszeri jelleggel, el-
számolási kötelezettséggel, a „4206 Budapest
Fôváros Önkormányzatának József Attila Átmene-
ti Gyermekotthona (1142 Budapest, Dorozsmai u.
21/B)” cím 2007. évi támogatási és kiadási elô-
irányzatra  az alábbiak szerint:
Személyi juttatások 5527 E Ft,
(ebbôl többletfeladatra igazgatónak: 1882 E Ft,

gazdasági vezetônek: 1244 E Ft)
Munkaadókat terhelô járulékok 1769 E Ft,
Dologi kiadások 350 E Ft.

772/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Budapest Fôváros Önkormányzatának Átmeneti
Gyermekotthona (1118 Budapest, Breznó köz 10–12.)
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2007. szeptember 1-jétôl december 31-ig tartó va-
gyon mûködtetéséhez, az intézmény jogutód nél-
küli megszüntetésének elôkészítéséhez, valamint
az igazgató és a gazdasági vezetô többletfeladatai-
nak elismeréséhez szükséges pénzügyi kötelezett-
ségek teljesítése érdekében a „9153 Gyermek- és
ifjúságvédelmi ágazat mûködési tartaléka” cím
elôirányzatról – egyszeri jelleggel magához vonja a
fôpolgármester hatáskörét és – átcsoportosít 7423
E Ft-ot egyszeri jelleggel, elszámolási kötelezett-
séggel a „4231 Budapest Fôváros Önkormányzatá-
nak Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest,
Breznó köz 10–12.)” cím 2007. évi támogatási és
kiadási elôirányzatra az alábbiak szerint:
Személyi juttatások 5396 E Ft,
(ebbôl többletfeladatra igazgatónak: 1566 E Ft,

gazdasági vezetônek: 1447 E Ft)
Munkaadókat terhelô járulékok 1727 E Ft,
Dologi kiadások 300 E Ft.

773/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 751/2007. (V. 31.),
756/2007. (V. 31.), 764–765/2007. (V. 31.), 
768–769/2007. (V. 31.) és 771–772/2007. (V. 31.)
Fôv. Kgy. határozatokban szereplô elôirányzatok
módosítására vonatkozó költségvetési rendeletmódo-
sítási javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 29/2007. (VI. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet 3. számú melléklet szerinti tar-
talommal történô  módosításáról.

A napirend 6. pontja: Javaslat gyermek- és ifjúság-
védelmi intézmények nem kötelezô feladatainak meg-
szüntetésére és létszámcsökkentéssel összefüggô kifizeté-
sek fedezetének biztosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

774/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
„430114 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma” cím
keretei között mûködô Nyitott Kapu Gyermeklé-
lektani Szolgálat mûködtetését – mivel nem köte-
lezôen ellátandó feladat – 2007. szeptember 1-jétôl
megszünteti és egyben 3 fôvel csökkenti az intéz-
mény létszámkeretét.

775/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
„4230 Budapest Fôváros Önkormányzatának Terü-
leti Gyermekvédelmi Szakszolgálata” cím keretei
között mûködô Kék Vonal Segélyhívó Telefon-
szolgálat, valamint a Családok Átmeneti Otthona
mûködtetését – mivel nem kötelezôen ellátandó
feladat – 2007. szeptember 1-jétôl megszünteti és
egyben 3 fôvel csökkenti az intézmény létszámke-
retét.

776/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
„430109 Budapest Fôváros Önkormányzatának Szi-
lágyi Erzsébet Gyermekotthona és Általános Isko-
lája” cím általános iskolai szakmai egységének mû-
ködtetését – mivel nem kötelezôen ellátandó feladat
– 2007. szeptember 1-jétôl megszünteti és egyben 
7 fôvel csökkenti az intézmény létszámkeretét.

777/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
„430103 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Bólyai Gyermekotthona” cím óvodai szakmai egy-
ségének mûködtetését – mivel nem kötelezôen el-
látandó feladat – 2007. szeptember 1-jétôl meg-
szünteti és egyben 3 fôvel csökkenti az intézmény
létszámkeretét.

778/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Fôváros Önkormányzatának
Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192
Budapest, Hungária út 36.) alapító okiratát a 2/a
számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a
fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírá-
sára, valamint a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat 3/a számú melléklet sze-
rinti tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

779/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081
Budapest, Alföldi u. 9–13.) alapító okiratát a 2/b
számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a
fôpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírá-
sára, valamint a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat 3/b számú melléklet
szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

780/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona és Általános
Iskolája (1038 Budapest, Dózsa György út 44.)
alapító okiratát a 2/c számú melléklet szerinti tarta-
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lommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/c szá-
mú melléklet szerinti tartalommal történô aláírásá-
ra és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

781/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.)
alapító okiratát a 2/d számú melléklet szerinti tarta-

lommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapítóokirat-
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/d szá-
mú melléklet szerinti tartalommal történô aláírásá-
ra és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

782/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A végleges létszámleépítés után az intézmények
létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg
2007. szeptember 1-jétôl:
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Cím-

kód
Intézmény megnevezése Létszámkeret

4210 Budapest Fôváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út) 46

4213 Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár) 71

4214 Budapest Fôváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános
Iskolája (Bicske) 113

4220 Budapest Fôváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája
(Hárshegyi út) 85

4221 Budapest Fôváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és 
Általános Iskolája (Menyecske út) 107

4230 Budapest Fôváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
(TEGYESZ) 286

4233 Fôv. Önk. Csecsemôket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai 439

430102 Budapest Fôváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út) 19

430103 Gyermekotthon (Bólyai J. utca) 29

430104 Kornis Klára Gyermekotthon és Szi. (Árpád út) 47

430106 Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.) 42

430107 Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok u.) 30

430109 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola 43

430114 Budapest Fôváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma 54

430115 Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.) 32

430117 Budapest Fôváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona 
(Acsády Ignác u.) 27

783/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be az intézmények 2007. évi költ-
ségvetését érintô megszorítások miatt a 41 pályáz-
ható végleges álláshelymegszûnéshez szükséges
kifizetések központi költségvetésbôl történô bizto-
sítására, mivel a létszámcsökkentéssel érintett
munkavállalók – az önkormányzat költségvetési
szerveinél, a meglévô üres álláshelyeken, az
elôreláthatólag megüresedô álláshelyeken, vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti válto-
zás, feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartási körén kívüli munkáltatónál munkavi-
szonyban töltött idejük folyamatosságának meg-

szakítása nélküli – foglalkoztatására nincs le-
hetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

784/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelôen a
41 megpályázott, véglegesen megszüntetett állás-
hely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve,
ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indo-
kolttá teszik.



785/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A gyermekvédelmi intézmények 2007. évi költség-
vetését érintô megszorítások miatt a 41 fô pályáz-
ható végleges létszámleépítéshez kapcsolódó pénz-
ügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében
megelôlegezésként egyszeri jelleggel 2007-ben a
„9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás
egyszeri mûködési kiadásaira” cím elôirányzatának
12 863 E Ft-tal történô csökkentésével egyidejûleg

megemeli a táblázatban szereplô intézmények
2007. évi támogatási és kiadási elôirányzatát
12 863 E Ft-tal (ebbôl: személyi juttatás összesen
9745 E Ft; munkaadókat terhelô járulékok össze-
sen 3118 E Ft). A 2008. évi kifizetések teljesítésé-
hez szükséges fedezet – 34 060 E Ft-os támogatási
és kiadási elôirányzat – biztosítására a Fôvárosi
Közgyûlés kötelezettséget vállal. 
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2007 2008

Cím- Munka- Munka-
rend

Intézmény neve Személyi adókat 
Összesen

Személyi adókat 
Összesen

juttatások terhelô juttatások terhelô
járulékok járulékok

4213 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (Balatonboglár) 0 0 0 1 406 450 1 856

4214 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona 
és Általános Iskolája (Bicske) 456 146 602 3 137 1 004 4 141

4220 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Béke Gyermekotthona és Általános 
Iskolája (Hárshegyi út) 1 750 560 2 310 0 0 0

4230 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálata (TEGYESZ) 612 196 808 7 021 2 247 9 268

4233 Fôv. Önk. Csecsemôket, Kisgyerekeket 
és Fogyatékosokat Bef. 
Gyermekotthonai 3 477 1 112 4 589 750 243 993

430102 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Általános Iskolai Kollégiuma 
(Tapolcsányi út) 0 0 0 446 142 588

430106 Vasvári Pál Gyermekotthon 
(Budakeszi út 48.) 2 190 701 2 891 1 524 488 2 012

430109 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon 
és Általános Iskola 378 121 499 4 931 1 578 6 509

430114 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Hungária Általános Iskolája 
és Kollégiuma 637 204 841 1 049 335 1 384

430115 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (Róbert Károly krt.) 245 78 323 5 537 1 772 7 309

Összesen: 9 745 3 118 12 863 25 801 8 259 34 060

A 2007. évi pályázható kifizetések és a 2008. évi kötelezettségvállalás bemutatása

ezer Ft-ban

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a
„9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás
egyszeri mûködési kiadásaira” címre kell vissza-
pótolni. 

786/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A központi költségvetésbôl nem pályázható mun-
kaviszony-megszüntetésekkel összefüggô egyéb
kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettsé-
gek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel



2007-ben a „9114 Céltartalék intézményi szerke-
zetátalakítás egyszeri mûködési kiadásaira” cím
elôirányzatának 23 253 E Ft-tal történô csökkenté-
sével egyidejûleg megemeli a táblázatban szereplô
intézmények 2007. évi támogatási és kiadási
elôirányzatát összesen 23 253 E Ft-tal (ebbôl: sze-

mélyi juttatás összesen 17 618 E Ft; munkaadó- 
kat terhelô járulékok összesen 5635 E Ft). A 2008.
évi kifizetések teljesítéséhez szükséges fedezet 
– 12 275 E Ft-os támogatási és kiadási elôirányzat –
biztosítására a Fôvárosi Közgyûlés kötelezettséget
vállal. 
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2007 2008

Cím- Munka- Munka-
rend

Intézmény neve Személyi adókat 
Összesen

Személyi adókat 
Összesen

juttatások terhelô juttatások terhelô
járulékok járulékok

4213 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (Balatonboglár) 490 157 647 0 0 0

4214 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona 
és Általános Iskolája (Bicske) 1 930 618 2 548 727 233 960

4220 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Béke Gyermekotthona és Általános 
Iskolája (Hárshegyi út) 1 108 354 1 462 0 0 0

4230 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
(TEGYESZ) 2 421 971 3 196 1 990 637 2 627

4233 Fôv. Önk. Csecsemôket, Kisgyerekeket 
és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai 2 120 678 2 798 240 78 318

430102 Vasvári Pál Gyermekotthon 
(Budakeszi út 48.) 344 107 451 690 221 911

430106 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon
és Általános Iskola 2 324 744 3 068 1 463 468 1 931

430109 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Hungária Általános Iskolája 
és Kollégiuma 3 321 1 063 4 384 1 500 480 1 980

430114 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (Róbert Károly krt.) 1 835 587 2 422 1 681 538 2 219

430115 Budapest Fôváros Önkormányzatának 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata
(TEGYESZ) 1 725 552 2 277 1 007 322 1 329

Összesen: 17 618 5 635 23 253 9 298 2 977 12 275

A 2007. évi nem pályázható kifizetések és a 2008. évi kötelezettségvállalás bemutatása

ezer Ft-ban

787/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a 41 fô végleges 
létszámleépítésnél a kifizetések eltérnek a 785–
786/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. határozatokban
közölt adatoktól, az elszámolást a Fôvárosi Köz-
gyûlés 2008. októberi ülése elé kell terjeszteni.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2008. októberi
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

788/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 774–777/2007.
(V. 31.), 782/2007. (V. 31.) és a 785–786/2007. 
(V. 31.) Fôv. Kgy. határozatokban szereplô elô-
irányzatok módosítására vonatkozó költségvetési
rendelet-módosítási javaslatot terjessze a Fôvárosi
Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor



A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 30/2007. (VI. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendelet – az elôterjesztés 6. számú mellékle-
te szerinti tartalommal történô – módosításáról. 

A napirend 7. pontja: Javaslat a HÉV- és a környéki
autóbusz-viteldíjak módosítására, valamint a jármûveze-
tônél váltható vonaljegy árának emelésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

789/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Lakos Imre módosító indítványát,
mely szerint:
„A Fôváros Közgyûlése úgy dönt, hogy a jármûve-
zetônél váltható vonaljegy ára továbbra is a 2007.
január elsejétôl érvényben lévô 260 Ft marad.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 31/2007. (VI. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mû-
ködô Részvénytársaság hatósági árformába tartozó
viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való
megállapításáról és azok alkalmazási feltételeirôl.

A napirend 8. pontja: A Jobbik Magyarországért
Mozgalom zászló ajándékozási akciója.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

790/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy visszautasítja az árpádsávos zászló
átadására vonatkozó kezdeményezést, felhívja a
települési önkormányzatok képviselô-testületeinek
figyelmét, hogy szálljanak szembe a kezdeménye-
zéssel.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a Kiemelt Fejleszté-
sek Irodájának létrehozására.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 32/2007. (VI. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és

Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fôpolgármesteri
Hivatalban és a Fôvárosi Közterület-felügyeletnél dol-
gozó köztisztviselôket megilletô szociális, jóléti és egész-
ségügyi juttatásokról szóló 63/2001. (X. 24.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 33/2007. (VI. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fôpolgármesteri Hivatalban és a Fôvárosi
Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselôket
megilletô szociális, jóléti és egészségügyi juttatá-
sokról szóló 63/2001. (X. 24.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról, az 1. számú melléklet szerinti tarta-
lommal.

A napirend 11. pontja: Javaslat egyes fôvárosi ön-
kormányzati rendeletek módosításáról.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

791/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„az elôterjesztés 2., 3., 4., 5., 6. §-át hagyja el a
Fôvárosi Közgyûlés”.

A Fôvárosi Közgyûlés 

megalkotja az egyes fôvárosi önkormányzati 
rendeletek módosításáról szóló 34/2007. (VI. 15.) 
önkormányzati rendeletét a melléklet szerinti tarta-
lommal.

A napirend 12. pontja: Elôterjesztés a központi és
fôvárosi céltámogatással, valamint a fôváros támogatá-
sa nélkül 2004. és 2005. évben megépült Budapest XXIII.
kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált
eszközként történô átadás-átvételére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

792/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 2. számú mel-
lékletében foglalt megállapodást és felkéri a fôpol-
gármestert annak aláírására.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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793/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az átvett befejezett,
aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fôvá-
rosi Önkormányzat 2007. évi vagyonmérlegében
szerepeltesse.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: I. ker., Rác-fürdô környéke
területi rendezés.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

794/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
az „I. kerület, Rác-fürdô környéke területi rendezé-
se” ügyében a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt,
hogy az I. kerület, Hadnagy utca menti terület 
T-77432 ttsz.-ú tervnek megfelelô rendezésének a
földhivatali ingatlan-nyilvántartáson való átveze-
tését a megállapodásban foglaltak szerinti terület-
cseréket, telekhatár-korrekciókat elfogadja, azokat
jóváhagyja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

795/2007.(V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a Rác-fürdô kör-
nyékének rendezésére vonatkozó elôterjesztés 
8. számú mellékletét képezô megállapodás aláírá-
sára. 
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

796/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bek. alapján a Városfejlesztési és
Városképvédelmi Bizottság hatáskörét eseti jelleg-
gel magához vonja, és a Fôvárosi Önkormányzat
vagyonáról a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv.
Kgy. rendelet 17. § (3) bek. alapján hozzájárul a
FÔTÁV Zrt. vezeték jogának az „új” 5966 hrsz.-ú
telekre való bejegyzéséhez.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Bp. XI. ker., Somogyi út 35.
(Etele tér) 2863/6 hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának érté-
kesítése.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

797/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Bu-
dapest XI. ker., Somogyi út 35. sz. (hrsz.: 2863/6)
alatti ingatlant nyilvános pályázat útján nettó
540 000 000 Ft induló áron értékesíti, elfogadja az
elôterjesztô által módosított 5. számú mellékletét
képezô pályázati kiírást. 
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

798/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolítására és
felhatalmazza a fôpolgármestert az elôterjesztés 
6. számú mellékletét képezô megbízási szerzôdés
aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

799/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bek. alapján és Budapest Fôváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl szóló
rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésben biztosított jo-
gánál fogva – a Gazdasági Bizottság hatáskörét
magához vonja eseti jelleggel és úgy dönt, hogy a
pályázat lebonyolításáért és az adásvételi szerzôdés
elôkészítéséért a kialakult tényleges vételár 2%-a 
+ áfa, az ingatlan értékesítésével kapcsolatban fel-
merülô költségek fedezeteként pedig maximum
800 000 Ft + áfa összeg kerüljön biztosításra a Va-
gyongazdálkodási keretbôl.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

800/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázat eredmé-
nyének megállapítására vonatkozó javaslatot ter-
jessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 15. pontja: Javaslat a Kéthely, Sári-
puszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyady kastély) értéke-
sítésére.

Elôadó: Hagyó Miklós
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

801/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot. 

A napirend 16. pontja: A XI. ker., Etele tér menti in-
gatlanok telekalakítási ügye (T-79621 ttsz.).

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

802/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet (a továb-
biakban: Vr.) 9/A. §-ában és 17. § (1) bekezdésé-
ben foglalt joga alapján úgy dönt, hogy a 2863/16
hrsz.-ú közterületbôl a T-79621 ttsz.-ú vázrajzon
„a” alatti 196 m2-nek a 2863/20 hrsz.-ú ingatlanhoz
való hozzájegyzését, valamint a 3258/1 hrsz.-ú 
18 m2 „kivett közterület” besorolású földrészletnek
a 2863/20 hrsz.-ú ingatlanhoz való csatolását 
– amellyel a le- illetve hozzájegyzett ingatlanrész
és földrészlet forgalomképessé válik – elfogadja.
Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

803/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizott-
ság Vr. 9/A. §-ában, valamint a Vr. 21. § (1) bekez-
dés b) pontjában foglalt jogkörét és a XI. kerület,
Etele tér melletti, a fôvárosi önkormányzati tulaj-
donú 2863/16, 3258/1 hrsz.-ú, valamint az Etele In-
gatlanforgalmazó Kft. és az Artfleur Orgona Kft.
tulajdonában lévô 2863/20, 3262/2 hrsz.-ú föld-
részleteket érintô T-79621 ttsz.-ú vázrajz szerinti
telekalakítással egyetért és felhatalmazza a fôpol-
gármestert a vázrajz aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

804/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizott-
ság Vr. 15/G. § (1) bekezdésében, valamint a 21. §
(1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörét és a
Fôvárosi Önkormányzatnak az „Ingatlan-csere-
szerzôdés”-ben vállalt kötelezettsége teljesítése-
ként a 2863/20 hrsz.-ú ingatlanhoz hozzájegyzésre
kerülô, összesen 214 m2-bôl 134 m2-nek a tulaj-
donjogát az értékegyezôség jegyében „telekalakí-
tás és csere” jogcímén az ingatlantulajdonosnak
visszaadja, a 80 m2 tulajdonjogát pedig versenyez-
tetési eljárás lefolytatása nélkül a BFVK Zrt. által
2007. március 12-én elkészített ingatlanforgalmi
szakvélemény szerinti áron: 70 E Ft/m2 + áfa, ösz-
szesen  5,6 M Ft + áfa összegért adja el a 2863/20
hrsz.-ú földrészlet tulajdonosának.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

805/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Az elôterjesztéshez csatolt „Telekalakítás során
keletkezô tulajdonközösséget megszüntetô adásvé-
teli szerzôdés” c. szerzôdésben foglaltakkal egyet-
ért és annak aláírására felhatalmazza a fôpolgár-
mestert.
Határidô: a hatósági határozat jogerôre emelkedé-
sét követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Képviselôi kérdések, interpellációk

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

806/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
dr. Rétvári Bence és dr. Bagdy Gábor interpelláció-
jára adott választ elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

807/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ
elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

808/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
dr. Kocsis Máté interpellációjára adott választ elfo-
gadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

809/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ
elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

810/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfo-
gadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

811/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfo-
gadja.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

812/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
„Tisztesség, párthûség; a fôváros polgárainak érde-
ke vagy a szabad demokraták politikai érdeke fonto-
sabb?” címû interpellációra adott választ elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

813/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Tarlós István és Csomós Miklós interpellációjára
adott választ elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

814/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Csomós Miklós interpellációjára adott választ elfo-
gadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

815/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Rátonyi Gábor interpellációjára adott választ elfo-
gadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

816/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ
elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

817/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és következô pontként tárgyalja
meg a „Javaslat az egészségügyi intézmények
struktúraátalakítási pályázatok eredményével kap-
csolatos teendôkre” címû elôterjesztést.

A napirend 17. pontja: Javaslat az egészségügyi in-
tézmények struktúraátalakítási pályázatának eredményé-
vel kapcsolatos teendôkre.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

818/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
az 587/2007. (IV. 26.) Fôv. Kgy. határozat alapján
benyújtott pályázatokban foglaltak teljesítésére vo-
natkozóan kötelezettséget vállal arra, hogy az éves
költségvetésében az Egészségügyi Minisztérium
által az egészségügyi ellátórendszer struktúraátala-
kításához – az 5. számú melléklet szerinti intézmé-

nyi bontásnak megfelelôen – biztosított mindössze-
sen 4060 M Ft összegre a fenntartói kezességválla-
láshoz forrást biztosít.
Határidô: szükség esetén
Felelôs: dr. Demszky Gábor

819/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A kötelezettségvállalás érvényessége esetén felkéri a
fôpolgármestert, hogy gondoskodjon az alábbi táblá-
zatban foglalt – intézményenként – megjelölt össze-
gek vonatkozásában a kezességvállalási nyilatkoza-
tok kiállításáról, egyben felhatalmazza ezek aláírásá-
ra. A nyilatkozatok aláírására azzal a kitétellel kerül-
het sor, ha a Fôvárosi Önkormányzat garanciát kap a
pályázatokban foglalt beruházások, fejlesztések reá-
lis megvalósítási idôtartam szerinti szakaszolásra a
pályázati kiírásban megjelölt 2007. október 31-i
megvalósítási és elszámolási határidôt követôen is.

Határidô: a garanciális feltételek teljesülését kö-
vetôen
Felelôs: dr. Demszky Gábor

820/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a források folyó-
sításának alapjául szolgáló szerzôdések aláírására
abban az esetben, ha az átvételhez szükséges átala-
kítások forrása az alábbi táblázatban foglaltak alap-
ján biztosításra kerül. A szerzôdések aláírására
azzal a kitétellel kerülhet sor, ha a Fôvárosi Önkor-
mányzat garanciát kap a pályázatokban foglalt
beruházások, fejlesztések reális megvalósítási idô-
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Mind-

Intézmény megnevezése

Szükséges forrás
összesen 

(millió Ft)
(1.1+1.2) 

(millió Ft)

1.1 1.2

1. Bajcsy-Zsilinszky Kórház 0,00 25,00 25,00

2. Budai Gyermekkórház 48,00 62,00 110,00

3. Heim Pál Gyermekkórház 51,80 240,00 291,80

4. Jahn Ferenc Dél-Pesti 

Kórház 15,20 30,00 45,20

5. Károlyi Sándor Kórház 38,40 12,70 51,10

6. Nyírô Gyula Kórház 84,70 100,00 184,70

7. Péterfy Sándor Utcai 

Kórház 12,00 870,00 882,00

8. Szent Imre Kórház 20,00 0,00 20,00

9. Szent István Kórház 149,80 300,00 449,80

10. Szent János Kórház 56,20 250,00 306,20

11. Szent László Kórház 0,00 1500,00 1500,00

12. Szent Margit Kórház 114,00 50,00 164,00

13. Uzsoki Utcai Kórház 19,20 0,00 19,20

14. Visegrádi Rehabilitációs 

Szakkórház 0,00 11,00 11,00

Mindösszesen: 609,30 3450,70 4060,00



tartam szerinti szakaszolásra a pályázati kiírásban
megjelölt 2007. október 31-i megvalósítási és el-
számolási határidôt követôen is.

Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

821/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a források folyósí-
tásának alapjául szolgáló szerzôdés aláírására az
Országos Baleseti Sürgôsségi Intézet feladatainak
átvétele tekintetében abban az esetben, ha az átvé-
telhez szükséges átalakítások forrása biztosításra
kerül az alábbi táblázatban foglaltak szerint, vala-
mint az átadó az átvétel elôtt biztosítja az intézmény
teljes adósságállományának kiegyenlítését. A szer-
zôdés aláírására azzal a kitétellel kerülhet sor, ha a
Fôvárosi Önkormányzat garanciát kap a pályáza-
tokban foglalt beruházások, fejlesztések reális meg-
valósítási idôtartam szerinti szakaszolásra a pályá-
zati kiírásban megjelölt 2007. október 31-i megva-
lósítási és elszámolási határidôt követôen is.

Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

822/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a források folyó-
sításának alapjául szolgáló szerzôdések aláírására
az Országos Gyógyintézeti Központ hematológiai
és csontvelô-transzplantációs feladatainak átvétele
tekintetében abban az esetben, ha az átvételhez
szükséges átalakítások forrása biztosításra kerül az
alábbi táblázatban foglaltak szerint, valamint a
kapcsolódó járóbeteg-szakellátási feladatok átvéte-
le is megvalósul. A szerzôdés aláírására azzal a ki-
tétellel kerülhet sor, ha a Fôvárosi Önkormányzat
garanciát kap a pályázatokban foglalt beruházások,
fejlesztések reális megvalósítási idôtartam szerinti
szakaszolásra a pályázati kiírásban megjelölt 2007.
október 31-i megvalósítási és elszámolási határidôt
követôen is.

Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

823/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy kísérje figyelem-
mel az elnyert pályázatokban foglaltak megvalósí-
tásának folyamatát, amelynek eredményérôl tájé-
koztassa a Fôvárosi Közgyûlést.
Határidô: 2008. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

824/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben az Egészségügyi Mi-
nisztériumtól az egészségügyi ellátórendszer struk-
túraátalakításához igényelt 4060 M Ft összeghez
képest csökkentett összegû támogatásról születik
döntés, felkéri a fôpolgármestert, hogy az Egész-
ségügyi és Szociálpolitikai Bizottság közremûkö-
désével készíttessen a szakmai tartalom megváltoz-
tatására vonatkozóan javaslatot, s terjessze azt a
Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat észak-budai kórházainak integrációjával kap-
csolatos döntésekre.

Elôadó: Horváth Csaba
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Mind-

Intézmény megnevezése

Szükséges forrás
összesen 

(millió Ft)
(1.1+1.2) 

(millió Ft)

1.1 1.2

1. Bajcsy-Zsilinszky 

Kórház 0,00 25,00 25,00

2. Budai Gyermekkórház 48,00 62,00 110,00

3. Heim Pál Gyermekkórház 51,80 240,00 291,80

4. Jahn Ferenc Dél-Pesti 

Kórház 15,20 30,00 45,20

5. Károlyi Sándor Kórház 38,40 12,70 51,10

6. Nyírô Gyula Kórház 84,70 100,00 184,70

7. Szent Imre Kórház 20,00 0,00 20,00

8. Szent István Kórház 149,80 300,00 449,80

9. Szent János Kórház 56,20 250,00 306,20

10. Szent Margit Kórház 114,00 50,00 164,00

11. Uzsoki Utcai Kórház 19,20 0,00 19,20

12. Visegrádi Rehabilitációs 

Szakkórház 0,00 11,00 11,00

Mindösszesen: 597,30 1080,70 1678,00

Mind-

Intézmény megnevezése

Szükséges forrás
összesen 

(millió Ft)
(1.1+1.2) 

(millió Ft)

1.1 1.2

Péterfy Sándor Utcai 

Kórház 12,00 870,00 882,00

Mindösszesen: 12,00 870,00 882,00

Mind-

Intézmény megnevezése

Szükséges forrás
összesen 

(millió Ft)
(1.1+1.2) 

(millió Ft)

1.1 1.2

Szent László Kórház 0,00 1500,00 1500,00

Mindösszesen: 0,00 1500,00 1500,00



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

825/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy dr. Havas Szófiát nem zárja ki a
szavazásból.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

826/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

827/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István és dr. Pesti Imre mó-
dosító indítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy felkéri a
fôpolgármestert, hogy vizsgáltassa ki az egészség-
ügyi ellátórendszer változásaira vezetô folyamat
során a Fôvárosi Önkormányzat részérôl megtett
intézkedéseket, javaslatokat, elemezze és értékelje
a megtett intézkedések hatását az ellátórendszer to-
vábbi mûködésére.
A vizsgálat során adjon választ a következô kérdé-
sekre is:
• milyen okok és döntések vezettek az elôterjesz-

tésben jelzett, azonnali tulajdonosi beavatkozást
igénylô állapothoz,

• a kialakult helyzet kezeléséhez szükséges átala-
kítások, összevonások több lépésben, elhúzó-
dóan, mekkora költségekkel járnak (elôre, jól
láthatóan),

• a RET és a fôváros arra jogosult testületei dön-
tése nélkül, a RET elnöke milyen minôségében
és felhatalmazás alapján egyeztetett az egész-
ségügyi miniszterrel, a saját, az elôterjesztésben
részletezett állapotot okozó javaslatáról.

A betegellátás szempontjait is figyelembe véve: a
Margit Kórház szülészetének, nôgyógyászatának,
sebészetének megszüntetése, kapacitás-csökkenté-
se nem veszélyezteti-e a térség lakosainak megfe-
lelô ellátását?
• Történt-e a folyamat kapcsán károkozás?
• Van-e jogi lehetôség kárigény érvényesítésére?
A betegellátás szempontjait is figyelembe véve: a
Margit Kórház szülészetének, nôgyógyászatának,
sebészetének megszüntetése, kapacitás-csökkenté-
se nem veszélyezteti-e a térség lakosainak megfe-
lelô ellátását?
• A 2007. március 22-én a Fôvárosi Önkormány-

zat nevében a minisztériummal kötött keret-
megállapodás megkötése milyen felhatalmazás
alapján történt, annak teljesítése milyen anyagi
kötelezettségvállalást feltételez, a Fôvárosi Ön-

kormányzat rendelkezik-e fedezettel a költség-
vetésben megvalósítására?

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés júniusi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

828/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kosztolányi Dénes módosító
indítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a Fôvárosi
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek beol-
vadással vagy intézményi kapacitásainak integrálá-
sával történô átalakítások esetén a megszüntetésre
nem kerülô – költségvetési gazdálkodási rendben
mûködô – befogadó egészségügyi szolgáltató in-
tézmény vezetôje a beolvadás után fennmaradó
intézményt tovább vezeti.
Felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizott-
ságot, hogy a szervezeti átalakítással összefüggés-
ben szükségessé váló munkajogi intézkedéseket a
hivatalban lévô fôigazgatóval egyeztetve tegye meg.
Határidô: folyamatos, illetve 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor, dr. Szolnoki Andrea”.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

829/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a Fôvárosi Önkormányzat Észak-budai
kórházainak integrációjával, ennek végrehajtása
céljából a Szent János Kórház és a Szent Margit
Kórház összevonásával, az egyesített költségvetési
szerv feladatainak a késôbbiekben végelszámolás-
ra kerülô Budai Gyermekkórház Kht. feladataival
való kibôvítésével azzal, hogy az integráció végre-
hajtására céldátumként 2007. szeptember 1. napját
jelöli meg. Felkéri a fôpolgármestert, hogy az in-
tegráció végrehajtásához szükséges döntési javas-
latokat terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

830/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjék az in-
tegráció szakmai elôkészítéséért és végrehajtásáért
felelôs szakmai koordinátor kijelölésérôl és tanács-
adó bevonásával készíttessen megvalósíthatósági
tanulmányt – amely részletesen bemutatja a Fôvá-
rosi Önkormányzattól igényelt ráfordításoknak a
jövôbeni intézménygazdálkodási stabilitást bizto-
sító költségcsökkenési hatásait, a tervezett új szak-
mai struktúrát és a várható szakmai eredményeket
és kockázatokat – és azt terjessze az Egészségügyi
és Szociálpolitikai Bizottság elé.
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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831/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Tulajdonjogi igényt nyújt be a volt Központi Álla-
mi Kórház Kútvölgyi úti épületére az államháztar-
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 109/K. §
(9) bekezdésében biztosított lehetôség és felhatal-
mazás alapján. Felkéri a fôpolgármestert, hogy in-
tézkedjék a tulajdonjogi igény bejelentésérôl.
Határidô: 2007. június 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat az IL-NET Kht.-val
kötött közszolgáltatási szerzôdés 2. sz. módosítására.
Pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

832/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az IL-NET Kht.-val kötendô
közszolgáltatási szerzôdés 2. sz. módosítását az
elôterjesztés 1. számú mellékletében foglaltaknak
megfelelôen és felhatalmazza a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: jelen döntést követô 8 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

833/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az IL-NET Kht.-val kötendô
mûködési célú támogatásról szóló pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodást az elôterjesztés 
2. számú melléklete szerinti tartalommal. Felkéri a
fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: jelen döntést követô 8 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

834/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizott-
ságra, valamint a Városüzemeltetési és Környezet-
gazdálkodási Bizottságra átruházott hatáskört és
úgy dönt, hogy mint az IL-NET Kht. legfôbb szer-
ve, jóváhagyja jelen elôterjesztés 1–2. számú mel-
lékletét képezô szerzôdések megkötését.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 20. pontja: Javaslat a Városligeti Mû-
jégpálya és a Margitszigeti Atlétikai Centrum végleges
létszámleépítéseinek központi költségvetésbôl történô
biztosítására benyújtandó pályázati anyagra, valamint a
pályázatban nem támogatott jogcímek Fôvárosi Önkor-
mányzat által történô biztosítására.

Elôadó: Hagyó Miklós 

Határozat
a  Fôvárosi Közgyûlés

835/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Fôvárosi Ön-
kormányzat Városligeti Mûjégpálya esetén 5 állás-
hely (5 fô), valamint a Margitszigeti Atlétikai Cent-
rum esetén 1 álláshely (1 fô), összesen 6 álláshely 
(6 fô) végleges létszámleépítésnek a központi költ-
ségvetésbôl történô pénzügyi biztosítására. A lét-
számcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatá-
sára az önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévô üres álláshelyeken, az elôreláthatólag
megüresedô álláshelyeken, vagy a tervezett új állás-
helyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás
következtében az önkormányzat fenntartási körén
kívüli munkáltatónál – munkaviszonyban töltött ide-
je folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs
lehetôség. A megszüntetett álláshelyek legalább 
5 évig nem állíthatóak vissza, kivéve, ha – önkor-
mányzati rendeleten kívüli – jogszabályból adódó
kötelezôen ellátandó többletfeladatok teszik ezt
szükségessé. Egyben felhatalmazza a fôpolgármes-
tert az igénybejelentés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. július 14.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

836/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Városligeti Mûjégpálya és a Mar-
gitszigeti Atlétikai Centrum sportintézmények lét-
számleépítéseihez kapcsolódó pénzügyi kötelezett-
ség teljesíthetôsége érdekében elôlegként a „9114
Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz
kapcsolódó kiadásokra” cím elôirányzata terhére 
– egyszeri jelleggel, utólagos elszámolási kötelezett-
séggel a pályázat benyújtását követôen – összesen
16 564 E Ft (ebbôl: személyi juttatás: 12 548 E Ft,
járulékok: 4016 E Ft) támogatási és kiadási elôirány-
zatot csoportosít át az alábbiak szerint:

1501  Margitszigeti Atlétikai Centrum   3 276 E Ft
(személyi juttatás: 2481 E Ft, 
járulékok: 795 E Ft), 

1502 Városligeti Mûjégpálya 13 288 E Ft
(személyi juttatás: 10 067 E Ft, 
járulékok: 3 221 E Ft).

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell
visszapótolni.

837/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a központi költségvetés által a lét-
számleépítési pályázatban nem támogatott jogcí-
meken (felmentési idôre járó illetmény fennmaradó
része, szabadságmegváltás, 13. havi illetmény
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idôarányos része) kifizetendô összegek teljesít-
hetôsége érdekében a „9114 Céltartalék az önkor-
mányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadá-
sokra” cím elôirányzata terhére – egyszeri jelleggel
– összesen 9355 E Ft  (ebbôl: személyi juttatás:
7088 E Ft, járulékok: 2267 E Ft) támogatási és
kiadási elôirányzatot csoportosít át az alábbiak
szerint: 

1501  Margitszigeti Atlétikai Centrum   2 109 E Ft
(személyi juttatás: 1598 E Ft, 
járulékok: 511 E Ft),

1502  Városligeti Mûjégpálya 7 246 E Ft
(személyi juttatás: 5490 E Ft, 
járulékok: 1756  E Ft)

838/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 836–837/2007.
(V. 31.) Fôv. Kgy. határozatokban foglalt döntések-

hez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra
vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés júniusi rendes 
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat egyedi kérelmek tá-
mogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím elô-
irányzata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

839/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi
elôirányzata (ezen belül a mûködési célú pénz-
eszközátadás áht.-n kívülre sorának) terhére az
alábbi szervezeteket támogatja:
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Sor-
Támogatás

szám
Megnevezés Támogatott cél összege

(E Ft-ban)

1. Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület Mûködési kiadásokra 200

2. Emszemere Bt. A 2007. évi Himalája expedíciókról készült dokumentáció,  
elôadásanyag (filmek, fotók) készítésére 500

3. ÁNTSZ Családi Egészségnap kiadásaira 300

4. BVSC A karate szakosztály részére versenyeztetési és mûködési kiadásokra 400

5. Katana SE Mûködési és versenyeztetési kiadásokra 300

6. No.1 Mini és Motoros Team Sportegyesület Mûködési kiadásokra és a nemzetközi eseményeken való
közhasznú szervezet részvétel kiadásaira 1000

Összesen 2700

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szer-
zôdéseket (1–6. számú mellékletek) és felkéri a
fôpolgármestert azok aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

840/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím elôirányzata ter-
hére az „1107 Szent István Kórház és Rendelôin-
tézet” címre 250 E Ft (ezen belül dologi kiadás: 
250 E Ft) támogatási és kiadási elôirányzatot átcso-
portosít a kórház által megrendezésre kerülô
„Egészség és Sportnap” rendezvény kiadásaira.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

841/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím elôirányzata
terhére 200 E Ft támogatást biztosít Nagy László
részére az Elsô Szombat Sakkverseny kiadásainak

támogatására. Jóváhagyja, megköti a mellékelt tá-
mogatási szerzôdést (7. számú melléklet) és felké-
ri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat az egészségügyi in-
tézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi
költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra és
a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nem pályáz-
ható részének elszámolására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

842/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „1102 Károlyi Sándor Utcai
Kórház és Rendelôintézet”, az „1104 Péterfy Sán-
dor Utcai Kórház és Rendelôintézet”, az „1108
Szent László Kórház”, az „1111 Szent János Kór-



ház és Rendelôintézet”, az ”1112 Nyírô Gyula Kór-
ház”, az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelôintézet”, az „1116 Visegrádi Rehabilitá-
ciós Szakkórház és Gyógyfürdô” és az „1118 Heim

Pál Gyermekkórház” átszervezéséhez kapcsolódó
racionalizálás keretében 2007. június 1-jei ha-
tállyal 145 álláshelyet véglegesen megszüntet az
alábbi megoszlásban:
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Megszûnô
Megszûnô

Megszûnô
Álláshelyek

pályázható
nem

teljes
megszüntetése

Cím-
Intézmény megnevezése

létszám 
pályázható

létszám
utáni

kód

(fô)
létszám 

(fô)
létszámkeret 

(fô) (fô)

1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelôintézet 15 0 15 1276

1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelôintézet 7 0 7 1855

1108 Szent László Kórház 33 21 54 1081

1111 Szent János Kórház és Rendelôintézet 8 0 8 1392

1112 Nyírô Gyula Kórház 17 0 17 897

1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 15 0 15 1958

1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdô 1 0 1 182

1118 Heim Pál Gyermekkórház 27 1 28 1446

Összesen: 123 22 145

843/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 123 fô végleges
létszámleépítése miatt a felmerülô pénzügyi köte-
lezettségeknek a központi költségvetésbôl történô
biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dol-
gozók – munkaviszonyban töltött ideje folyamatos-
ságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására
nincs lehetôség az önkormányzat költségvetési
szerveinél a meglévô üres álláshelyeken, az elôre-
láthatólag megüresedô álláshelyeken vagy a terve-
zett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat
fenntartási körén kívüli munkáltatónál. Felhatal-
mazza a fôpolgármestert a pályázat elkészítésére,
aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. július 14.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

844/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A teljes létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi
kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egysze-
ri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím
elôirányzatának 42 561 E Ft összeggel történô nö-
velésével egyidejûleg módosítja az érintett intéz-
mények támogatási és kiadási elôirányzatát az
alábbiak szerint:

Kiadásból: személyi juttatás –32 243 E Ft,
munkaadókat terhelô 
járulékok –10 318 E Ft.



Megjegyzés: a táblázat változás oszlopában a pozi-
tív számok további támogatási igényt jelentenek, a
mínusz számok az intézmények visszafizetési köte-
lezettségét jelentik.

845/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a Károlyi Sándor
Utcai Kórház és Rendelôintézet, a Péterfy Sándor
Utcai Kórház és Rendelôintézet, a Szent László
Kórház, a Nyírô Gyula Kórház és a Visegrádi Re-
habilitációs Szakkórház és Gyógyfürdô létszám-
leépítéséhez kapcsolódó juttatások fedezetének
átutalására. 
Határidô: igénylésre azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

846/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelôen
megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem ál-
líthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

847/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a központi költségvetésbôl a nem pályáz-
ható, munkaviszony-megszüntetéssel összefüggô
egyéb kifizetések (a felmentési és a végkielégítési
összegen felül a jubileumi jutalom, szabadságmeg-
váltás, 1 havi külön juttatások és egyéb kifizetések)
részletes kimutatását (1. számú és 2. számú mellék-
let tartalmazza), melyeket a „Céltartalék intézmé-
nyi szerkezetátalakítás egyszeri mûködési kiadá-
saira” címkódról biztosított.

848/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kapcso-
lódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó
javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés júniusi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: VII. Országos Köztisztviselôk
Napjának megrendezése.

Elôadó: Hagyó Miklós
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Cím-
Intézmény megnevezése Elôleg

Nem 
Pályázat

Változás

kód pályázható +/–

1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelôintézet 12 853 8 022 12 286 7 455

ebbôl: – személyi juttatások 9 737 6 077 9 308 5 648

– munkaadókat terhelô járulékok 3 116 1 945 2 978 1 807

1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelôintézet 18 406 10 898 7 524 16

ebbôl: – személyi juttatások 13 944 8 256 5 700 12

– munkaadókat terhelô járulékok 4 462 2 642 1 824 4

1108 Szent László Kórház 44 527 15 369 32 850 3 692

ebbôl: – személyi juttatások 33 733 11 643 24 887 2 797

– munkaadókat terhelô járulékok 10 794 3 726 7 963 895

1111 Szent János Kórház és Rendelôintézet 39 581 7 369 4 156 –28 056

ebbôl: – személyi juttatások 29 986 5 583 3 148 –21 255

– munkaadókat terhelô járulékok 9 595 1 786 1 008 –6 801

1112 Nyírô Gyula Kórház 23 492 12 376 12 514 1 398

ebbôl: – személyi juttatások 17 797 9 376 9 481 1 060

– munkaadókat terhelô járulékok 5 695 3 000 3 033 338

1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet 32 224 10 049 9 730 –12 445

ebbôl: – személyi juttatások 24 412 7 613 7 371 –9 428

– munkaadókat terhelô járulékok 7 812 2 436 2 359 –3 017

1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdô 1 418 801 774 157

ebbôl: – személyi juttatások 1 074 607 586 119

– munkaadókat terhelô járulékok 344 194 188 38

1118 Heim Pál Gyermekkórház 50 028 13 613 21 637 –14 778

ebbôl: – személyi juttatások 37 900 10 313 16 391 –11 196

– munkaadókat terhelô járulékok 12 128 3 300 5 246 –3 582

Összesen: 222 529 78 497 101 471 –42 561

ebbôl: – személyi juttatások 168 583 59 468 76 872 –32 243

– munkaadókat terhelô járulékok 53 946 19 029 24 599 –10 318

M.e.: ezer Ft



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

849/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 5000 E Ft összegû pénzügyi támo-
gatást nyújt a VII. Országos Köztisztviselôk Napja
budapesti megrendezéséhez.

850/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A forrás biztosítása érdekében 5000 E Ft-tal csök-
kenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatát és ugyanezzel az összeggel elôirány-
zatot biztosít a „7101 Igazgatási apparátus felada-
tai” cím kiadási, azon belül dologi kiadások
elôirányzatán a Szervezési Ügyosztály, mint gaz-
dálkodó megnevezéssel a VII. Országos Köztiszt-
viselôk Napja budapesti megrendezése feladatra.
Határidô: 2007. május 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

851/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a számlák soron
kívüli kifizetésére.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor

852/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a szükséges költ-
ségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a
Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. június 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a „Szent István 
Kórház, kórházösszevonással kapcsolatos feladatok”
elôirányzatának átcsoportosítására és az új feladatok
engedélyokiratának jóváhagyására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

853/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
az elôterjesztô indítványa alapján az elôterjesztést
leveszi napirendjérôl.

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fôvárosi Központi
Egészségügyi Beszerzô és Szervezô Kft. saját tôkéjének
rendezésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

854/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a
Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
többször módosított 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 20. § (2) bekezdésében az Egészségügyi és
Szociálpolitikai Bizottságra és a Gazdasági Bizott-
ságra átruházott hatáskörét és figyelemmel a könyv-
vizsgáló jelentésére, valamint a felügyelôbizottság
határozataira a 2. számú melléklet szerinti tartalom-
mal elfogadja a Fôvárosi Központi Egészségügyi
Beszerzô és Szervezô Kft. 2006. évi beszámolóját.
Határidô: 2007. június 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

855/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra”
címkód, azon belül a mûködési célú kiadások
elôirányzatát 5000 E Ft-tal és ugyanezen összeggel
megemeli a „8134 Fôvárosi Központi Egészség-
ügyi Beszerzô és Szervezô Kft.” címkód kiadási,
azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre elôirányzatát. Felkéri a fôpolgármes-
tert, hogy gondoskodjon az 5000 E Ft-nak a társa-
ság számlájára történô átutalásáról, melyet a tár-
saságnak az eredménytartalékba kell helyezni.
Határidô: elôirányzat átcsoportosítás a Fôvárosi
Közgyûlés júniusi rendes ülése, az átutalás pedig
csak a Fôvárosi Közlönyben történô megjelenést
követôen kerül végrehajtásra
Felelôs: dr. Demszky Gábor

856/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a szükséges költ-
ségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a
Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés júniusi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat gyermekotthoni te-
lephelyek megszüntetésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

857/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2007. szeptember 1-jei hatállyal a
Fôvárosi Önkormányzat Csecsemôket, Kisgyerme-
keket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekottho-
nai (1063 Budapest, Kmety György utca 31.) mû-
ködtetésében lévô 1021 Budapest, Völgy utca 21.
szám alatti telephelyét megszünteti.
Határidô: 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

858/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
2007. szeptember 1-jei hatállyal Budapest Fôváros
Önkormányzatának Bokréta Lakásotthona (1087
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Budapest, Kerepesi út 33.) mûködtetésében lévô
5500 Gyomaendrôd, József Attila u. 4/2., valamint
Kocsorhegy (tanya) 78/2. sz. alatti telephelyeit, a
Csokonai u. 30. szám alatti telephelyén a szakellá-
tást megszünteti.
Határidô: 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

859/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy 2007. szeptember 1-jei hatállyal 
38 fôvel csökkenti a „4233 Fôvárosi Önkormányzat
Csecsemôket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat
Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest,
Kmety György utca 31.)” engedélyezett létszámke-
retét, így az eredeti költségvetésben jóváhagyott
létszámkeret 451 fôrôl 413 fôre módosul.

860/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
2007. szeptember 1-jei hatállyal 6 fôvel csökkenti
a „430110 Bokréta Lakásotthonok (1087 Budapest,
Kerepesi út 33.)” engedélyezett létszámkeretét, így
az eredeti költségvetésben jóváhagyott létszámke-
ret 51 fôrôl 45 fôre módosul.

861/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
2007. szeptember 1-jei hatállyal a 2/a, 2/b, 2/c szá-
mú melléklet szerinti tartalommal módosítja a
Fôvárosi Önkormányzat Csecsemôket, Kisgyer-
mekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekott-
honai (1063 Budapest, Kmety György utca 31.)
alapító okiratát, egyben felkéri a fôpolgármestert a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okirat aláírására és kiadására.
Határidô: a megszüntetô okirat aláírását követôen
azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

862/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
2007. szeptember 1-jei hatállyal a 3/a, 3/b, 3/c szá-
mú melléklet szerinti tartalommal módosítja Buda-
pest Fôváros Önkormányzatának Bokréta Lakás-
otthona (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító
okiratát, egyben felkéri a fôpolgármestert a módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
irat aláírására és kiadására.
Határidô: a megszüntetô okirat aláírását követôen
azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

863/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Forgalomképessé minôsíti a természetben 1021
Budapest, Völgy utca 21. szám alatt található,
14720 hrsz.-on nyilvántartott, 5697 m2 területû, a
Fôvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát ké-
pezô felépítményes ingatlant.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

864/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Forgalomképessé minôsíti a természetben 5500
Gyomaendrôd, József Attila u. 4/2. szám alatt talál-
ható, 5844/2 hrsz.-on nyilvántartott, 539 m2 terüle-
tû, a Fôvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdo-
nát képezô felépítményes ingatlant.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

865/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Forgalomképessé minôsíti a természetben 5500
Gyomaendrôd, Kocsorhegy (tanya) 78/2. szám
alatt található, 9812 hrsz.-on nyilvántartott, 2219 m2

területû, a Fôvárosi Önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonát képezô üres ingatlant.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

866/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 863–865/2007.
(V. 31.) Fôv. Kgy. határozatokban nevezett ingat-
lanok tekintetében tegye meg a szükséges intézke-
dést az ingatlanok értékesítésére, hasznosítására.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

867/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be a „4233 Budapest Fôváros Ön-
kormányzatának Csecsemôket, Kisgyerekeket és
Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063
Budapest, Kmety György utca 31. szám.)” 1021
Budapest, Völgy utca 21. sz. alatti telephely meg-
szüntetése miatt a 24 pályázható végleges álláshely-
megszûnéshez szükséges kifizetések központi költ-
ségvetésbôl történô biztosítására, mivel a létszám-
csökkentéssel érintett munkavállalók – az önkor-
mányzat költségvetési szerveinél, a meglévô üres
álláshelyeken, az elôreláthatólag megüresedô állás-
helyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltató-
nál munkaviszonyban töltött idejük folyamatossá-
gának megszakítása nélküli – foglalkoztatására
nincs lehetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

868/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelôen a
24 megpályázott, véglegesen megszüntetett állás-
hely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve,
ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt in-
dokolttá teszik. 
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869/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A „4233 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Csecsemôket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat
Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest,
Kmety György utca 31. szám)” 1021 Budapest,
Völgy utca 21. sz. alatti telephely megszüntetése
miatti 24 fôs pályázható végleges létszámleépítés-
hez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesít-
hetôsége érdekében megelôlegezésként egyszeri
jelleggel 2007-ben a „9114 Céltartalék az önkor-
mányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadá-
sokra” cím elôirányzatának 17 120 E Ft-tal történô
csökkentésével egyidejûleg megemeli az intéz-
mény 2007. évi támogatási és kiadási elôirányzatát
17 120 E Ft-tal. A 2008. évi kifizetések teljesítésé-
hez szükséges fedezet – 3918 E Ft-os támogatási és
kiadási elôirányzat – biztosítására a Fôvárosi Köz-
gyûlés kötelezettséget vállal. 

(ezer Ft)
2007. év 2008. év

ebbôl: Személyi juttatások 12 970 2 968
Munkaadókat terhelô 
járulékok  4 150  950

Összesen 17 120 3 918

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell
visszapótolni.

870/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A központi költségvetésbôl nem pályázható mun-
kaviszony-megszüntetésekkel összefüggô egyéb
kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettsé-
gek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jelleggel
2007-ben a „9114 Céltartalék az önkormányzati
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím
elôirányzatának 4997 E Ft-tal történô csökkentésé-
vel egyidejûleg megemeli a „4233 Budapest Fôvá-
ros Önkormányzatának Csecsemôket, Kisgyereke-
ket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai
(1063 Budapest, Kmety György utca 31. szám)”
cím 2007. évi támogatási és kiadási elôirányzatát
4997 E Ft-tal. A 2008. évi kifizetések teljesítéséhez
szükséges fedezet – 709 E Ft-os támogatási és
kiadási elôirányzat – biztosítására a Fôvárosi Köz-
gyûlés kötelezettséget vállal.

(ezer Ft)
2007. év 2008. év

ebbôl: Személyi juttatások 3786 537
Munkaadókat terhelô 
járulékok 1211 172

Összesen 4997 709

871/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszám-
leépítésnél, a kifizetések eltérnek a 869–870/2007.
(V. 31.) Fôv. Kgy. határozatokban közölt adatoktól
az elszámolást a Fôvárosi Közgyûlés 2008. októbe-
ri ülése elé kell terjeszteni.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2008. októberi
ülése 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

872/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be a Budapest Fôváros Önkor-
mányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Buda-
pest, Kerepesi út 33.) 5500 Gyomaendrôd, József
Attila u. 2., Kocsorhegy tanya telephelyek meg-
szüntetése, valamint a Csokonai u. 30. szám alatt a
szakfeladat megszüntetése miatt a 4 fô pályázható
végleges álláshelymegszûnéshez szükséges kifi-
zetések központi költségvetésbôl történô biztosítá-
sára, mivel a létszámcsökkentéssel érintett munka-
vállalók – az önkormányzat költségvetési szervei-
nél, a meglévô üres álláshelyeken, az elôrelátha-
tólag megüresedô álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat-
átadás következtében az önkormányzat fenntartási
körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban töl-
tött idejük folyamatosságának megszakítása nél-
küli – foglalkoztatására nincs lehetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

873/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelôen a
4 fô megpályázott, véglegesen megszüntetett állás-
hely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve,
ha a jogszabályból adódó többletfeladatok ezt in-
dokolttá teszik.

874/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A Budapest Fôváros Önkormányzatának Bokréta
Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.)
5500 Gyomaendrôd, József Attila u. 2., Kocsorhegy
tanya megszüntetése, valamint Csokonai u. 30.
szám alatti telephelyen a szakellátás megszüntetése
miatt a 4 fô pályázható végleges létszámleépítés-
hez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesít-
hetôsége érdekében megelôlegezésként egyszeri
jelleggel 2007-ben a „9114 Céltartalék az önkor-
mányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadá-
sokra” cím elôirányzatának 2625 E Ft-tal történô
csökkentésével egyidejûleg a „430110 Budapest
Fôváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthona
(1087 Budapest, Kerepesi út 33.)” cím 2007. évi tá-
mogatási és kiadási elôirányzatát 2625 E Ft-tal
megemelni szükséges. A 2008. évi kifizetések tel-
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jesítéséhez szükséges fedezet – 5403 E Ft-os támo-
gatási és kiadási elôirányzat – biztosítására a Fôvá-
rosi Közgyûlés kötelezettséget vállal.

(ezer Ft)
2007. év 2008. év

ebbôl: Személyi juttatások 1989 4093
Munkaadókat terhelô 
járulékok 636 1310

Összesen 2625 5403

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell
visszapótolni.

875/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A Budapest Fôváros Önkormányzatának Bokréta
Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.)
5500 Gyomaendrôd, József Attila u. 2., Kocsorhegy
tanya megszüntetése, valamint a Csokonai u. 30.
szám alatti telephelyen a szakellátás megszüntetése
miatt a 4 fô nem pályázható végleges létszámleépí-
téshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek telje-
síthetôsége érdekében megelôlegezésként egyszeri
jelleggel 2007-ben a „9114 Céltartalék az önkor-
mányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadá-
sokra” cím elôirányzatának 1844 E Ft-tal történô
csökkentésével egyidejûleg a „430110 Budapest
Fôváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai
(1087 Budapest, Kerepesi út 33.)” cím 2007. évi tá-
mogatási és kiadási elôirányzatát 1844 E Ft-tal
megemelni szükséges. A 2008. évi kifizetések telje-
sítéséhez szükséges fedezet – 2332 E Ft-os támoga-
tási és kiadási elôirányzat – biztosítására a Fôváro-
si Közgyûlés kötelezettséget vállal. 

(ezer Ft)
2007. év 2008. év

ebbôl: Személyi juttatások 1397 1767
Munkaadókat terhelô 
járulékok  447 565

Összesen 1844 2332

876/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszám-
leépítésnél a kifizetések eltérnek a 874–875/2007.
(V. 31.) Fôv. Kgy. határozatban közölt adatoktól,
az elszámolást a Fôvárosi Közgyûlés 2008. októbe-
ri ülése elé kell terjeszteni.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2008. októberi
ülése 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

877/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 859–860/2007.
(V. 31.), 869–870/2007. (V. 31.) és a 874–875/2007.
(V. 31.) Fôv. Kgy. határozatokban szereplô elô-
irányzatok módosítására vonatkozó költségvetési

rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fôvárosi
Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. júniusi közgyûlés
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a FÔSZINFORM
alapító okiratának módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

878/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Közigazgatás-Szervezési
és Informatikai Szolgálat (FÔSZINFORM) költség-
vetési szerv (Budapest VI., Eötvös u. 10.) alapító
okiratát 2007. május 31-tôl a jelen elôterjesztés 2.a)
számú mellékletében foglaltak szerint módosítja.

879/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a mellékelt alapítóokirat-
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen
elôterjesztés 2.b) számú melléklete szerinti tarta-
lommal történô kiadására. 
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

880/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen a jelen
alapító okirat módosításával összefüggésben a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat módosításának
elôkészítésérôl és jóváhagyásra az Informatikai 
Bizottság elé terjesztésérôl.
Határidô: 2007. szeptember 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: A Vállalkozás 2000 Alapít-
vány alapító okiratának módosítása.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

881/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Vállalkozás 2000 Alapítvány alapító
okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert a módosítás és a 2. szá-
mú melléklet szerinti egységes szerkezetû okirat
aláírására.
Határidô: 2007. június 15. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a Twist Olivér Alapít-
vánnyal kötött közszolgáltatási szerzôdés módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
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Határozat
a Fôvárosi közgyûlés

882/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 33 fô hajléktalan személy átme-
neti szállásának támogatására 2007. április 1-jétôl
2007. december 31-ig (9 hónapig) tartó idôtartam-
ra a 2007. évi költségvetésben az általános tarta-
lék terhére 3898 E Ft támogatást biztosít a Twist 
Olivér Alapítvány részére hajléktalan-férôhelyek
fenntartására és mûködtetésére.

883/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Az elôirányzat rendezése érdekében csökkenti a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányzatát
3898 E Ft-tal és ugyanezzel az összeggel növeli a
„8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan-férôhe-
lyek támogatása)” cím kiadási, azon belül a mûködé-
si célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.

884/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Közgyûlés elé.
Határidô: a Közgyûlés júniusi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

885/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosított köz-
szolgáltatási szerzôdést – a 4. számú melléklet sze-
rinti tartalommal – hatáskörében kösse meg.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat az Uzsoki Utcai
Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció
II. ütem engedélyokiratának jóváhagyására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

886/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja az „Uzsoki Utcai Kórház regionális
egészségügyi központ rekonstrukió II. ütem” fela-
dat engedélyokiratát 6221,8 M Ft teljes költséggel a 
2. számú melléklet szerinti engedélyokiratban meg-
határozott éves pénzügyi ütemezéssel és felhatalmaz-
za a fôpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidô: a határozat megjelenését követô 15 na-
pon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a Városfejlesztési és
Városképvédelmi Bizottság tagjai közül a Kossuth tér
térépítészeti tervpályázat Bíráló Bizottságába történô
delegálásra.

Elôadó: Ughy Attila

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 35/2007. (VI. 15.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 32. pontja: Magyar Pont létrehozásának
támogatása a Mari Köztársaságban.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

887/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 1 000 000 Ft összegû pénzügyi
támogatást nyújt a külföldön létesített magyar
kulturális intézeteket mûködtetô Balassi Intézeten
keresztül a Moszkvai Magyar Tudományos és Tá-
jékoztatási Központnak.

888/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az elôterjesztés mellékletét
képezô támogatási szerzôdést és felkéri a fôpolgár-
mestert a szerzôdés aláírására.

889/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A forrás biztosítása érdekében csökkenti 1 000 000
Ft-tal a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatát és ugyanezzel az összeggel elôirány-
zatot biztosít az új „84…. Magyar Pont létesítése
Oroszországban” cím kiadási, azon belül támoga-
tásértékû mûködési kiadás soron.

890/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a szükséges költ-
ségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a
Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés júniusi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

891/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen az
1 000 000 Ft azonnali utalásáról.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Rossi Bt. és Medium
Rendezvényszervezô Kft. V. kerület, Fôvám téri közterü-
let-használati ügyében hozott bizottsági döntések felül-
vizsgálata.

Elôadó: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

892/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 55/B § 
(1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Város-
képvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesz-
tett 1008/2007. (IV. 18.) számú határozatát meg-
változtatja és úgy dönt, hogy a Rossi Bt. népmû-
vészeti vásár és kulturális rendezvény megtartása
69 m2-en (amelybôl 9 m2 a mûsorok idejére ter-
vezett alkalmi színpad) közterület-használatához a
Budapest V. kerület, Fôvám téren nem járul hozzá
és felhatalmazza a fôpolgármestert az elutasító le-
vél aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

893/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 55/B § 
(1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Város-
képvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesz-
tett 1017/2007. (IV. 18.) határozatát megváltoztatja
és úgy dönt, hogy a Medium Rendezvényszer-
vezô Kft. karácsonyi vásár megrendezése 60 m2-en 
(20 db 3 m2-es favázas installáció elhelyezése) köz-
terület-használatához a Budapest V. kerület, Fôvám
téren nem járul hozzá és felhatalmazza a fôpolgár-
mestert az elutasító levél aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közok-
tatás-fejlesztési Közalapítvány 2006. évi közhasznúsági
jelentésének elfogadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

894/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Köz-
alapítvány 2006. évi közhasznú tevékenységérôl
szóló jelentést. Megállapítja, hogy a Közalapítvány
a létrehozásáról szóló alapító okiratban foglalt kö-
telezettségeinek eleget tett.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Közhasznúsági jelentés és
beszámoló a Támasz Alapítvány 2006. évi mûködésérôl.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

895/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Támasz Alapítvány 2006. évi mûkö-
désérôl szóló közhasznúsági jelentést.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

896/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Támasz Alapít-
vány 2006. évi tevékenysége legfontosabb adatai-
nak az alapító hivatalos lapjában történô nyilvános-
ságra hozataláról gondoskodjon.
Határidô: elfogadást követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat az „Élhetô város”
kulturált ebtartás program 2004–2006. évi pályázatok
összegzésére, befejezett pályázatok elszámolására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

897/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi a Kulturált ebtartás programból a
2004–2006. évben elnyert támogatások megvaló-
sulásáról szóló összegzô tájékoztatót.

898/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi az Egészségügyi és Szociálpoliti-
kai Bizottság által elfogadott 2004. évi és 2005. évi
pályázatokról szóló beszámolókat.

899/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a jelen elôterjesztésben elszámoló szer-
vezet részére a 2004. évi Kulturált ebtartás prog-
ramból nyújtott támogatásról szóló beszámolóját.
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900/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a jelen elôterjesztésben elszámoló szerve-
zetek részére a 2005. évi Kulturált ebtartás prog-
ramból nyújtott támogatásokról szóló beszámolóját.

901/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A bizottság felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgál-
ja meg, van-e mód a pályázat folytatására legalább
50 M Ft-os keretösszeggel.
Határidô: a 2007. évi költségvetés soron követ-
kezô módosítása
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat a Nonprofit szerve-
zetek mûködéshez ingyenesen átadott fôvárosi tulajdonú
ingatlanokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezett-
ség rendezésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
A Fôvárosi Közgyûlés

902/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az Alternatív Közgazdasági
Gimnázium Alapítvány és a Fôvárosi Önkormány-
zat között létrejött megállapodás; a Távközlési Ok-
tatási Alapítvány és a Fôvárosi Önkormányzat kö-
zött létrejött közoktatási megállapodás; az Oktatási
Minisztérium és a Fôvárosi Önkormányzat között
létrejött haszonkölcsön szerzôdés; a „HOSTIS”
Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szak-
képzési Közalapítvány és a Fôvárosi Önkormány-
zat között létrejött haszonkölcsön-szerzôdés, vala-
mint a Pszichoorganikus Szindrómában Szenvedô
Gyermekeket Segítô Alapítvány és a Fôvárosi 
Önkormányzat között létrejött megállapodás (1–5.
számú melléklet) 7–11. számú mellékletek szerinti

módosításait (továbbiakban: „Módosítások”). Fel-
kéri a fôpolgármestert a módosítások, valamint a
12–16. számú mellékletek szerinti tartalommal az
egységes szerkezetbe foglalt megállapodások alá-
írására és kiadására.
Határidô: a döntést követô 45 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a Déri Miksa Szak-
középiskola és Kollégiumban keletkezett behajthatatlan
fizetési követelés elengedésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

903/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy behajthatatlan fizetési követelés
jogcímen a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
14/B. § (1) bekezdés c) pontja alapján elengedi a
Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollé-
gium Verda 5000 Kft.-vel szemben fennálló
3 336 344 Ft összegû követelését.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Átfogó értékelés a Fôvárosi
Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

904/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról készített átfogó érté-
kelést. Felkéri a fôpolgármestert az átfogó értéke-
lés Budapest Fôváros Közigazgatási Hivatal
Gyámhivatala részére történô megküldésére.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 40. pontja: Beszámoló a Váci Egyház-
megyével gyermekvédelmi szakellátás nyújtásáról kötött
ellátási szerzôdés teljesülésérôl és javaslat a szerzôdés
módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

905/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Szegletkô Gyermekotthon 2006. évre
vonatkozó szakmai beszámolóját és pénzügyi el-
számolását.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Szervezet neve
Támogatás 

összege 

Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi 
Civil Szervezete 10 824 023

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat 1 600 000

Budapest Fôváros VII. kerület Erzsébetváros 
Önkormányzata 26 150 000

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 5 950 000

Budapest Fôváros XIX. kerület Kispest 
Önkormányzat 1 260 000

Belváros-Lipótváros Beruházó Kft. 9 520 000

Budapest Fôváros Terézváros Önkormányzata 16 178 000

Budapest Fôváros Terézváros Önkormányzata 5 460 102

Budapest Fôváros Terézváros Önkormányzata 4 756 000

Budapest Fôváros II. kerület Önkormányzat 26 161 875

Összesen: 107 860 000



906/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Váci Egyházmegyével kötött ellá- 
tási szerzôdést. Felkéri a fôpolgármestert az ellátási
szerzôdés módosításának aláírására a 3. számú
melléklet szerinti tartalommal.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Beszámoló az Összefogás a
Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért
Közalapítvány 2006. évi mûködésérôl, vagyoni helyze-
térôl és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

907/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az Összefogás a Budapesti Lakás-
talanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapít-
vány 2006. évi mûködésérôl, vagyoni helyzetérôl
és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló
beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal  elfo-
gadja. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

908/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az Összefogás a
Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Embere-
kért Közalapítvány 2006. évi tevékenysége legfon-
tosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban
történô nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Felterjesztési javaslat a szo-
ciális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

909/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy felterjesztési jogával élve javasolja
a Miniszterelnöknek a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
32/A § (1) bekezdésének és a 115. § (1) bekezdésé-
nek módosítását az l. számú mellékletben foglaltak
alapján.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

910/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a felterjesztés 
1. számú melléklet szerinti aláírására.
Határidô: a döntés kihirdetését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Összefoglaló jelentés a 2006.
évi ellenôrzésekrôl.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

911/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a 2006. évi éves összefoglaló ellenôrzési
jelentést.

A napirend 44. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Kht. 2007. április 1.–december 31. közötti
idôtartamra szóló közszolgáltatási szerzôdésének jóvá-
hagyása.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

912/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Közhasznú Társasággal a 2. számú
melléklet szerinti tartalommal a 2007. április 1.–
december 31. közti idôtartamra szóló közszolgálta-
tási szerzôdést. Felkéri a fôpolgármestert a köz-
szolgáltatási szerzôdés aláírására.
Határidô: 2007. június 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Önkormányzati hozzájárulás
a Hungáriavíz Zrt. alapító okiratának módosításához.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

913/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elôzetes hozzájárulását adja a
Hungáriavíz Vagyonkezelô Zrt. alapító okiratának
módosításához az elôterjesztés 2. számú mellékle-
te szerinti tartalommal.  
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 46. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás a
4. sz. metróvonal I. szakasz építéséhez kapcsolódó Ba-
ross téri és Rákóczi téri mélygarázsok kivitelezési mun-
káihoz.

Elôadó: Hagyó Miklós
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

914/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § (1) be-
kezdése alapján úgy dönt, hogy a BKV Zrt. DBR
Metró Projekt Igazgatóság, mint beruházó részére 
– a VIII. kerület, Baross téren a 4-es számú metró-

vonal állomásához kapcsolódó 496 férôhelyes 
5 szintes mélygarázs építésének kiviteli munkái-
hoz az 5. számú melléklet,

– a VIII. kerület, Rákóczi téren a 4-es számú met-
róvonal állomásához kapcsolódó 45 férôhelyes
1 szintes mélygarázs építésének kiviteli munkái-
hoz a 6. számú melléklet

szerinti tulajdonosi hozzájárulásokban meghatáro-
zott feltételekkel és kikötésekkel hozzájárul. Felké-
ri a fôpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulások
aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

915/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Közgyûlés részé-
re – amennyiben mód van arra, a következô rendes
ülésre – adjon részletes, megvalósíthatósági tanul-
mánnyal és megtérülési számításokkal alátámasz-
tott tájékoztatót a Rákóczi téren megvalósítandó 45
férôhelyes mélygarázs gazdaságossági megalapo-
zottságáról.
Határidô: lehetôség szerint a Fôvárosi Közgyûlés
következô rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Bp. IX. ker., Könyves Kál-
mán krt. 38293/59 hrsz.-ú terület rendezése.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

916/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 9/A. §
(1) bekezdés a) pontja, valamint a 17. § (1) bekez-
désében foglaltak alapján úgy dönt, hogy a IX. ker.,
Könyves Kálmán krt. melletti 38293/59 hrsz.-ú 
(kivett, beépítetlen) telek területére – az 5/2007.
(II. 9.) Ök. rendelettel jóváhagyott KSZT-nek meg-
felelô – T-79888 ttsz.-ú változási vázrajz szerinti
telekalakítással egyetért és felhatalmazza a fôpol-
gármestert a vázrajz aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 48. pontja: Javaslat a BFVK Zrt. va-
gyonkezelésében lévô portfólió egyes elemeinek átminô-
sítésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

917/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat tulajdo-
nát képezô portfólió vagyon egyes elemeit az aláb-
biak szerint sorolja át:
a) A Stratégiai A csoportból az üzleti/értékesí-

tendô B csoportba 2007. június 1. napjával

b) A Stratégiai B csoportból az üzleti/értékesítendô
B csoportba 2007. június 1. napjával

c) Az üzleti/megtartandó csoportból (a 2007. ápri-
lis 30-i állapot szerint) az üzleti/értékesítendô
„C” csoportba 2007. szeptember 1. napjával.

d) A Stratégiai A csoportból az üzleti/értékesíten-
dô C csoportba 2007. szeptember 1. napjával

Határidô: 2007. június 1., illetve 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

918/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Az egyes portfólió elemek fenti átcsoportosításá-
nak megfelelôen, azzal összhangban – 2007. június
1-jei, illetve 2007. szeptember 1-jei hatállyal – mó-
dosítja a 282/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. határozattal
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Társaság neve

VIKUV TERÜLETHASZNOSÍTÓ KFT.

Társaság neve

KEMPINSKI HOTEL ZRT.

FLOGISTON KFT.

Társaság neve

ELMÛ NYRT.

Társaság neve

EGIS

Magyar Telekom

MOL

OTP

TVK

Richter

Állami Nyomda

Émász



jóváhagyott 2007. évi Vagyongazdálkodási Irány-
elvek  3. számú mellékletét. 
Határidô: 2007. június 1., illetve 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat, a
XVIII. ker. Önkormányzat és az Auchan Magyarország
Kft. közötti megállapodás.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

919/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi az Auchan Magyarország Kft. és
az Immochan Magyarország Kft. között létrejött
megállapodást és nyilatkozatot.

A napirend 50. pontja: Javaslat a 2012. évi IIHF
Jégkorong „A” csoportos Világbajnokság Budapest–
Székesfehérvár székhellyel történô megrendezésének tá-
mogatására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

920/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8436 Nemzetközi Sportrendez-
vények támogatása” cím 2007. évi elôirányzata
(ezen belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n
kívülre sorának) terhére a Magyar Jégkorong Szö-
vetség részére 1500 E Ft támogatást biztosít a
2012. évi IIHF Világbajnokság pályázati anyagá-
nak elkészítésére. Jóváhagyja, megköti a mellékelt
támogatási szerzôdést és felkéri a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a 2007. évi IV.
Masters Kézilabda Európa-bajnokság támogatására a
„8413 Sportcélú támogatás” cím elôirányzata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

921/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2007. évi elô-
irányzata (ezen belül a mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre sorának) terhére a Magyar
Kézilabda Szövetség részére 750 E Ft támogatást
biztosít a 2007. június 15–17. között a len-
gyelországi Krakkóban megrendezésre kerülô 
IV. Masters Kézilabda Európa-bajnokságon való

részvétel érdekében. Jóváhagyja, megköti a mellé-
kelt támogatási szerzôdést és felkéri a fôpolgár-
mestert annak aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Az üzleti/értékesítendô port-
fólió vagyon C alcsoportjába tartozó tôzsdei részvények
értékesítési minimálárának módosítása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

922/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévô, az üzle-
ti/értékesítendô portfólió vagyon C alcsoportjába
tartozó tôzsdei részvények értékesítési minimálárát
2007. június 1-jétôl 2007. augusztus 31-ig az aláb-
bi mértékben határozza meg:

Felkéri a fôpolgármestert, hogy az értékesítési mini-
málárak mértékére vonatkozó javaslatát terjessze elô.
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

923/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy 2007. április 30-tól
visszamenôlegesen számított 3 éven belül az üzle-
ti/értékesítendô portfólió vagyon C alcsoportjába
tartozó tôzsdei részvények forgalmáról, valamint a
vételi és eladási árakról írásban adjon tájékoztatót.
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: A CGE tulajdonát képezô
Csatorna Holding Zrt. részvények átruházása a Veolia
Voda S. A.-ra.

Elôadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

924/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 
– hozzájárul a Veolia Eau-Compagnie Générale

des Eaux S. A. tulajdonát képezô Csatorna Hol-
ding Zrt. részvények Veolia Voda S. A. részére
való átruházásához,

– hozzájárul a Veolia Eau-Compagnie Générale
des Eaux S. A. tulajdonát képezô, átruházni kí-
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Részvény minimálár/Ft

EGIS 17 400

MTelekom 840

Richter 35 500



vánt Csatorna Holding Zrt. részvények Uni-
Credit letétbôl történô átmeneti felszabadításá-
hoz a Veolia Voda S. A. részvényszerzéséhez
kapcsolódóan,

– jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 4. számú
mellékleteként csatolt „Megállapodás”-t,

– felkéri a fôpolgármestert a „Megállapodás”
aláírására, illetve a HVB részvényletét átmeneti
felszabadításával kapcsolatos szükséges intéz-
kedések megtételére.

Határidô: 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

925/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 
– az 1997. november 3-án létrejött részvényesi

szerzôdés 6. számú mellékletének 2. pontja
alapján hozzájárul a Csatorna Holding Zrt. alap-
szabályának módosításához az elôterjesztés 
5. számú mellékletét képezô tervezet szerint,

– felkéri a fôpolgármestert, hogy hozzájárulásáról
tájékoztassa a Csatorna Holding Zrt. igazgatósá-
gát.

Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: A Városligetben létesíteni
tervezett erdei kalandpark közterület-használati ügye.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

926/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közte-
rületek használatáról és rendjérôl szóló 60/1995.
(X. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 5. § (2) bekezdésében
foglalt hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az
ALTIPLANO S.A.S. által a Budapest XIV. kerület,
Városligetben „Budapest Kaland” elnevezéssel 
15 évre létesíteni tervezett erdei kalandpark közterü-
let-használatához nem járul hozzá. Felkéri a fôpol-
gármestert, hogy a döntésrôl értesítse a kérelmezôt.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Fôvárosi Közgyûlés 2007.
II–IV. negyedévi munkaterv javaslata.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

927/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV.
negyedévi munkatervébe a konkrét határidô nélküli
napirendek közé fölveszi a „17/2006. (IV. 14.)
Fôv. Kgy. rendelet az önkormányzati tulajdonban
lévô lakások szociális helyzet alapján történô bér-
beadásának, lakbérmegállapítási elveirôl, a lakás-
fenntartási támogatás elveirôl, valamint a lakásépí-
tés támogatásának rendszerérôl” szóló rendelet
módosítása címû napirendi pontot.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

928/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XV. kerület polgármestere ja-
vaslatát, mely szerint: „Az északkeleti szektor
(IV.–XV.–XVI.) felszíni vizeinek (patakok) kerék-
párút kiépítésével egybekötött revitalizációja” cí-
mû napirendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV.
negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

929/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: a „Szentmihályi út–Bánkút ut-
cai csomópont korszerûsítése az elkészített tervek
alapján, egyidejûleg a temetô fôbejáratának áthe-
lyezése és környékének rendezése” címû napiren-
det a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi
munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

930/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: a „Fôvárosi tulajdonban lévô,
használaton kívüli sínpályák felszámolása az érin-
tett útszakaszok egyidejû felújításával” címû napi-
rendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV. negyed-
évi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

931/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „A külsô kerületek körútja 
XV. kerületi szakaszának megépítése” címû napi-
rendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV. negyed-
évi munkatervébe felveszi.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

932/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „A kerületi kerékpárút-hálózat
kiépítése” címû napirendet a Fôvárosi Közgyûlés
2007. II–IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

933/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „A Páskomliget utcai és a
Zsókavár utcai villamospályák felújítása” címû na-
pirendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV. ne-
gyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

934/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XV. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „A Régifóti út–Cserba utca–Epres
sor forgalmi csomópont jelzôlámpás forgalomirá-
nyításának kiépítése” címû napirendet a Fôvárosi
Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi munkatervébe
felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

935/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XVI. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „A Fôvárosi Önkormányzat
tulajdonában álló 115601/57 hrsz.-ú ingatlanból
7200 m2 terület térítésmentes átadása a XVI. kerü-
leti önkormányzatnak” címû napirendet a Fôvárosi
Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi munkatervébe
felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

936/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „Tömegközlekedési villamos-
pályák felújításának idôszerûsége, különös tekin-
tettel a közúttal közös pályák állapotára” címû
napirendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV.
negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

937/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „A kertészeti tevékenység érté-
kelése a fôvárosban, különös tekintettel a közleke-
dési jelzések észlelhetôségére, a gallyazások elma-
radására” címû napirendet a Fôvárosi Közgyûlés
2007. II–IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

938/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „Tömegközlekedési ellátottság
– a paraméterkönyv kiegészítése a feltáró jellegû
kerületi autóbuszjáratokkal” címû napirendet a
Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi mun-
katervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

939/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „Körgeometriás csomópontok
megépítése Dél-Pesten [Topánka utca–Baross utcai
csomópontban (átmenet Csepel felé) jelzôlámpás
vezérléssel az átbocsátóképesség növelésére, vala-
mint a Lázár utca–Wesselényi utca–Szilágyság ut-
ca–Temesvár utca csomópontban] a balesetveszély
csökkentésére” címû napirendet a Fôvárosi Közgyû-
lés 2007. II–IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

940/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „M5 szervizút melletti zöldsáv
állapotának kérdése (rongálás, parkolás, sövény
nem megfelelô kezelése)” címû napirendet a Fôvá-
rosi Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi munkater-
vébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

941/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV.
negyedévi munkatervébe a konkrét határidô nélkü-
li napirendek közé fölveszi a „Budapest XX. ker.,
Mártírok útja helyett a Budapest XX. ker., Jókai
Mór utcán is jöjjön visszafelé valamelyik busz” cí-
mû napirendi pontot.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

942/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „A XX. kerületi szennyvízcsa-
tornák állapotának fôvárosi felülvizsgálata” címû
napirendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV. ne-
gyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

943/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „A XX. kerület, Magyar utca– 
Mártírok útja–Lôcse utca által határolt területen a
csatorna vízelvezetésének megoldása” címû napi-
rendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV. negyed-
évi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

944/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XX. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: „A IX. kerületi vegyi mûvek
kitelepítése a fôvárosból” címû napirendet a Fôvá-
rosi Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi munkater-
vébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

945/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a XXI. kerület polgármestere javas-
latát, mely szerint: a „Javaslat Budapest XXI. kerü-
let, Csepel Önkormányzata és Budapest Fôváros
Önkormányzata közötti ingatlan-csereszerzôdésre
(gerincúttal, illetve a Központi Szennyvíztisztító-
val összefüggésben)” címû napirendet a Fôvárosi
Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi munkatervébe
felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

946/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely sze-
rint: a „Javaslat Budapest bevezetô útszakaszain
történô egységes forgalomirányítási rendszer kiépí-
tésére” címû napirendet a Fôvárosi Közgyûlés
2007. II–IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

947/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely sze-
rint: a „Javaslat az M5 autópálya soroksári beve-
zetô szakaszának zajvédelmére (Kossuth Ferenc-
telep” címû napirendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007.
II–IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

948/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely sze-
rint: a „Javaslat parkolójegyváltás elôtti türelmi idô
bevezetésére” címû napirendet a Fôvárosi Közgyû-
lés 2007. II–IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

949/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely sze-
rint: a „Javaslat a Ferihegyi repülôtérre vezetô út
Szemeretelep melletti szakaszának zajvédelmére”
címû napirendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007.
II–IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

950/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely
szerint: a „Javaslat Budapest Fôváros Önkormány-
zatával szerzôdést kötô alvállalkozóinak nyilvá-
nosságra hozatalára” címû napirendet a Fôvárosi
Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi munkatervébe
felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

951/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely sze-
rint: a „Felterjesztési joggal élni: az Ötv. módosítá-
sa (azokban a bizottságokban, ahol a Közgyûlés ál-
tal átruházott döntési jogosítványok vannak, ott a
választási eredményeket tartani kell a bizottság
összetételénél)” címû napirendet a Fôvárosi Köz-
gyûlés 2007. II–IV. negyedévi munkatervébe fel-
veszi.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

952/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely sze-
rint: „A Fôvárosi Önkormányzattal közszolgálati
szerzôdéses viszonyban lévô alapítványi és non-
profit szervezetek törvényes mûködésének vizsgá-
lata” címû napirendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007.
II–IV. negyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

953/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV.
negyedévi munkatervébe a konkrét határidô nélkü-
li napirendek közé fölveszi az „Egységes fôvárosi
parkolási rendszer kialakítása” címû napirendi
pontot.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

954/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István javaslatát, mely sze-
rint: „A fôvárosi közmûcégek 2002–2006. közötti
idôszakra vonatkozó gazdasági-pénzügyi helyzeté-
nek feltárásáról szóló vizsgálat kezdeményezése az
Állami Számvevôszéknél” címû napirendet a
Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi mun-
katervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

955/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István javaslatát, mely
szerint: „Budapest Fôváros minden vagyonelemére
kiterjedôen készüljön átfogó áttekintés a jobb hasz-
nosítás érdekében” címû napirendet a Fôvárosi
Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi munkatervébe
felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

956/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV.
negyedévi munkatervébe a konkrét határidô nélkü-
li napirendek közé fölveszi a „Javaslat a Buda köz-
pont program akciótervének elkészítésére, üteme-
zésére” címû napirendi pontot.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

957/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós javaslatát, mely
szerint: a „2007. évi felújítási és engedélyezési ok-
mányok módosítása (intézményi terület, kivéve a
szociálpolitikai és informatikai feladatokat)” címû
napirendet a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV. ne-
gyedévi munkatervébe felveszi.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

958/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a Közgyûlés 2007. II–IV. negyedévi munkatervét
irányadóként elfogadja, figyelemmel az elfogadott
módosításokra.

959/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
A munkatervbôl kiveszi „A Fôvárosi Közgyûlés
állásfoglalása a zsidó negyed rehabilitációjáról” 
címû pontot.

960/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV.
negyedévi munkatervébe a konkrét határidô nélkü-
li napirendek közé fölveszi „A 4-es metró projekt
helyzetének bemutatása és szükséges intézkedési
javaslatok a projekt sikerének érdekében” címû na-
pirendi pontot.

961/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés 2007. II–IV.
negyedévi munkatervébe felveszi és negyedévente
megtárgyalja a „Tájékoztató a budapesti közüzemi
díjtartozásokról” címû napirendi pontot.

A napirend 56. pontja: Javaslat átutalások kezdemé-
nyezésére az „Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret
céltartalék” terhére.

Elôadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

962/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Kucsák László módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy az Oktatá-
si és Ifjúságpolitikai Bizottság oktatási és ifjúsági
célú bizottsági keretének céltartalékát 15 M Ft-tal
megemeli. Felkéri a fôpolgármestert, hogy az ezzel
kapcsolatos elôterjesztést a Fôvárosi Közgyûlés
következô rendes ülésére terjessze be.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés következô rendes
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

963/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8204 Oktatási és Ifjúsági célú
bizottsági keret” cím terhére támogatás átutalását
engedélyezi az alábbiak szerint:

I. a 196/2007. (V. 16.) OIB határozat alapján:

2007. július 12. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1229

Sorszám Támogatott szervezet
Támogatás 

(Ft)

1 „A zene mindenkié” Egyesület 30 000 

14 Életjel Alapítvány 75 000 

17 Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány 40 000 

20 AQUILA Egyesület 45 000 

43 Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány 65 000 

44 Reménység Két Tanítási Nyelvû Keresztény Általános Iskola 105 000 

53 Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 40 000 

55 Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány 165 000 

65 Csikó Sétányi 4H Klub 55 000 

81 Pasaréti Ferences Alapítvány 95 000 

86 Bp. II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány 85 000 

89 Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 120 000 

112 Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány 25 000 

119 Aschner Lipót Természetjáró Egyesület 85 000 

120 Rákoshegyi Polgári Kör 100 000 

126 Académia Ludi et Artis Egyesület 45 000 

139 Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete 25 000 

155 Keresztelô Szent János Plébánia Zenei Alapítvány 40 000 

157 Szepesdi Ervin Alapítvány 40 000 

177 Nádasdy Kálmán Alapítvány 25 000 

178 Családjainkért Alapítvány 30 000 

183 Carl Rogers Személyközp. Ó. Általános Iskola, Gimnázium, Szki., és A. Mûv. I. 90 000 

185 Hálózat 97. Alapítvány 25 000 

190 Mûvészpalánták Alapítvány 35 000 

203 Rákoshegyi Családok Egyesülete 50 000 

205 Diákélet Alapítvány 65 000 

208 Jézus Társasága Alapítvány 20 000 

224 Hangyabanda Alapítvány 40 000 

233 Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány 160 000 

249 Kossuth Szövetség 35 000 

250 Magyar Tehetséggondozó Társaság 60 000 

278 Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesülete 50 000 

279 Szegényeket és Rászorultakat Segítô Alapítvány 35 000 

Nyári táborok pályázat 2007.
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Sorszám Támogatott szervezet
Támogatás 

(Ft)

285 Vadászati Kulturális Egyesület 60 000 

293 Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány 80 000 

312 Gyermekévek, Honism., Kult. és Természetjáró Egyesület 80 000 

317 Tudor Alapítvány 50 000 

321 Bokor Közösségfejlesztô Kulturális Egyesület 80 000 

327 Karolina Egyesület 70 000 

333 Káva Kulturális Mûhely Egyesület 35 000 

346 Nagyok a Kicsikért Alapítvány 40 000 

348 KEGYELEM Alapítvány 100 000 

349 Közösség Ifjúsági Alapítvány 65 000 

352 A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány 40 000 

353 Családok a Családokért Polgári Egyesület 105 000 

354 Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület 25 000 

356 Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány 85 000 

357 Házas Hétvége Katolikus Alapítvány 120 000 

366 Zöld Iskoláért Alapítvány 25 000 

370 Pestszentimrei Ref. Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány 45 000 

373 Rákóczi Szövetség 65 000 

380 Új Suli Alapítványi Általános Iskola 25 000 

383 Anyaoltalmazó Alapítvány 25 000 

384 Magyar Rett Szindróma Alapítvány 45 000 

385 Magyar Cserkészleány Szövetség 50 000 

387 Tébláb Táncmûvészeti Alapítvány 30 000 

396 Fórumház Egyesület 90 000 

399 Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 40 000 

400 EuroHungaricum Alapítvány 85 000 

403 Kreatív Egyesület 65 000 

405 Felzárkózás a III. évezredbe Közhasznú Egyesület 25 000 

406 Pixis Európa Közhasznú Alapítvány 20 000 

407 Montessori Oktatási Centrum 70 000 

409 Rómaifürdô Telep Környezetvédô, Szabadidô és Diák Vízisport Egyesület 20 000 

414 Dzsumbuj Egyesület 40 000 

415 Fészekalja Egyesület 50 000 

418 Kerekasztal Alapítvány 35 000 

419 ADDETUR Alapítvány 20 000 

423 Terézvárosi, Újlipótvárosi Gyermekekért és Ifj.-ért Alapítvány 95 000 

425 Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület 60 000 

427 Közép-Európai Hátrányos Helyzetû Emberek és Gyerm. Kh. Egyesület 25 000 

429 412. sz. Cserkészekért Alapítvány 115 000 

430 Pesterzsébeti „SPÓRA” 4H Klub 50 000 

431 DIXI Részképességzavarban Szenvedô Gyermekekért Alapítvány 70 000 

433 Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány 100 000 



II. a 198/2007. (V. 16.) OIB határozat alapján:

Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Javaslat az önkéntes tûzoltó
egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

Elôadó: Danielisz Béla
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Támogatott szervezet
Támogatás 

(Ft)

1. Budapesti Diáksport Szövetség 1 000 000 

2. Budapesti Diáksport Szövetség 1 000 000 

3. Segítsd az iskoládat! Közhasznú Egyesület 100 000 

4. Herman Ottó Alapítvány 300 000 

5. Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szakoktatási Szervezete 100 000 

6. Magyar Pedagógiai Társaság 30 000 

7. Matematika Határok Nélkül Alapítvány 300 000 

ÖSSZESEN: 2 830 000 

Sorszám Támogatott szervezet
Támogatás 

(Ft)

439 Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány 35 000 

440 INTARZIA Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete 45 000 

442 Magyar Máltai Szeretetszolgálat 20 000 

443 Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete 30 000 

446 Gazdagréti Katolikus Közösség 50 000 

447 Nap Klub Alapítvány 20 000 

451 IFELORE (Ifj. Elsôsegélynyújtók Orsz. Egyesülete) 30 000 

452 Pro-Spiritusz Alapítvány 20 000 

459 Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület 30 000 

460 Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány 155 000 

461 Zoril Dél-Budai Cigány Kult. Okt. és Szoc. Alapítvány 30 000 

465 Balkán Hangja Kulturális Egyesület 60 000 

470 Lisztérzékenyek Érdekképv. Orsz. Egyesülete 55 000 

471 Sirály Életmód Klub 25 000 

472 Kamasztér Alapítvány 35 000 

475 „KÉTTÉ” Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány 25 000 

484 Városmajori Márton Áron Alapítvány 125 000 

497 Wekerlei Cserkész Alapítvány 40 000 

498 Magyar Cserkészszövetségek Fórumáért Alapítvány 170 000 

499 Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány 55 000 

500 Csillebérci Okosodó Egyesület 200 000 

ÖSSZESEN: 5 675 000

I.+II. mindösszesen 8 505 E Ft



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

964/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy engedélyezi az alábbi társadalmi
szervezetek részére a „8440 Önkéntes tûzoltó
egyesületek támogatása” címen szereplô 6000 E Ft
összegû elôirányzat terhére a mûködési célú támo-
gatási összeg utalását:

Határidô: a szolgáltatási szerzôdésekben foglaltak
szerint
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: Beszámoló a Budapesti In-
formáció-gazdálkodási Alap 2006. évi felhasználásáról.

Elôadó: Katona Kálmán

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

965/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a Budapesti Információ-gazdálkodási Alap 2006.
évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

A napirend 59. pontja: Javaslat a Margitsziget helyi
védettség alá helyezésére.

Elôadó: dr. Endrédy István

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

966/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a Margitsziget 
védettségét, megóvását, funkció szerinti haszná-
latának vizsgálatát összefoglaló dokumentációt 
szakértôk bevonásával készíttesse el és terjessze a 
szükséges döntések meghozatala céljából 2007 no-
vemberében a Közgyûlés elé.
Határidô: 2007. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: Javaslat az ötvenévesnél
idôsebb bérházak állapotfelmérésének elindításáról.

Elôadó: dr. Endrédy István

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

967/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az elôterjesztés határozati javaslatá-
nak 1–3-as pontját, mely szerint: 
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a budapesti
50 évnél idôsebb épületek állapotfelmérését elôse-
gíti, különösen a tartószerkezetek, az erkélyek,
függôfolyosók, az elektromos és gázhálózatok te-
kintetében.
Az 1. pont megvalósítása érdekében pályázati rend-
szert dolgoztat ki úgy, hogy a 2008. március 1-jétôl
bevezethetô legyen.
Az 1. és 2. pont megvalósításához a 2008. évi költ-
ségvetéstôl kezdôdôen évi 500 M Ft-ot különít el.
Határidô: 2007. szeptember 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 61. pontja: A II. világháborúban elesett
XII. kerületi polgárainak tiszteletére emelt emlékmû fenn-
maradása.

Elôadó: Pokorni Zoltán

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

968/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az elôterjesztés határozati javasla-
tát, mely szerint:
A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy hozzájárul
Szmrecsányi Boldizsár szobrászmûvész mûalkotá-
sának fennmaradásához a II. világháborúban el-
esett XII. kerületi polgárok emlékmûvének része-
ként a Böszörményi út–Istenhegyi út–Németvölgyi
út által határolt közterületen, és ezzel egyidejûleg
hatályon kívül helyezi az 1068/2005. (IV. 28.) Fôv.
Kgy., az 1069/2005. (IV. 28.) Fôv. Kgy., valamint
a 2449/2005. (X. 27.) Fôv. Kgy. korábbi határo-
zatait.
Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Miszori Károlyné gondnok
fellebbezése Miszori István személyi térítési díj ügyében.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

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

A napirend 63/a pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor
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Támogatott megnevezése
Támogatás

(E Ft)

Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi 
Egyesülete 900

Perbál Község Tûzoltó Egyesület 300

Pilisborosjenô (Weindorf) Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület 900

Pilisszentiváni Polgárôrség 
és Tûzoltó Egyesület 1200

Pilisvörösvári Önkéntes 
Tûzoltó Egyesület 1600

Solymári Polgárôrség 
és Tûzoltó Egyesület 1100

ÖSSZESEN 6000



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

970/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló
jelentést elfogadja.
– A 750/2002. (IV. 25.) Fôv. Kgy. határozat vég-

rehajtási határidejét 2007. december 31-re mó-
dosítja;

– a 753/2002. (IV. 25.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtási határidejét 2007. december 31-re módo-
sítja;

– a 754/2002. (IV. 25.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtási határidejét 2007. december 31-re módo-
sítja;

– a 758/2002. (IV. 25.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtási határidejét 2007. december 31-re módo-
sítja;

– a 760/2002. (IV. 25.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtási határidejét 2007. december 31-re módo-
sítja;

– a 915/2002. (V. 30.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtási határidejét 2007. december 31-re módo-
sítja;

– az 1901/2003. (X. 30.) Fôv. Kgy. határozat vég-
rehajtási határidejét 2007. október 30-ra módo-
sítja;

– a 755/2004. (IV. 29.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra mó-
dosítja;

– a 2197/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. határozat vég-
rehajtási határidejét 2007. december 31-re mó-
dosítja;

– a 694/2006. (IV. 27.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

– a 991/2006. (V. 25.) Fôv. Kgy. határozatot hatá-
lyon kívül helyezi;

– az 1098/2006. (VI. 29.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra mó-
dosítja;

– az 1101/2006. (VI. 29.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra mó-
dosítja;

– az 1312/2006. (VI. 29.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. december 31-re
módosítja;

– az 1317/2006. (VI. 29.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. december 31-re
módosítja;

– az 1487/2006. (VIII. 31.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra mó-
dosítja;

– az 1488/2006. (VIII. 31.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra mó-
dosítja;

– az 1807/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozatot
hatályon kívül helyezi;

– az 1808/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozatot
hatályon kívül helyezi;

– az 1809/2006. (XI. 30.) Fôv. Kgy. határozatot
hatályon kívül helyezi;

– az 1905/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra mó-
dosítja;

– az 1907/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. június 30-ra mó-
dosítja;

– a 101/2007. (I. 25.) Fôv. Kgy. határozatot hatá-
lyon kívül helyezi;  

– a 358/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja;

– a 360/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtási határidejét 2007. június 30-ra módosítja.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2007. május 31-i ülésén.

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

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló

2006. december 31.

Tartalomjegyzék

Független könyvvizsgálói jelentés

Mérleg

Eredménykimutatás

Közhasznú jelentés
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A

BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI 

KÖZALAPÍTVÁNY

2006. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest, 2007. március 22.
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A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

2006. ÉVI

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Budapest Fôváros Közgyûlése a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Alapítványt 1993-ban alapította, majd az 1999. szep-
tember 21-én kelt – egységes szerkezetbe foglalt – alapító okirattal közalapítvánnyá sorolta át. A Fôvárosi Bíróság 1999.
október 13-ai végzése szerint a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (továbbiakban: BVK) kiemelten köz-

hasznú szervezetként mûködik.

A Közalapítvány alapító okirat szerinti feladata – többek között – a fôváros gazdaságfejlesztési programjaihoz kapcso-
lódóan a mikro-, kis- és középvállalkozások számára az európai integrációs folyamatban való részvételhez felkészítô
programok kialakítása, szervezése és megvalósítása.

A BVK az elôbbiek érdekében 2006. évben is jelentôs pályázati projekteket generált, forrásokat nyert el és programokat
valósított meg.
A Közalapítvány legfôbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelôje a Kuratórium. A Közalapítvány tevékenységét a
Felügyelô Bizottság ellenôrzi, beszámolóját az alapító által választott független könyvvizsgáló auditálja.

A Közalapítvány számviteli nyilvántartását az AM-RI Könyvelô, Könyvszakértô és Tanácsadó Kft. vezeti. A könyvelé-
sért Ribling Ferenc bejegyzett könyvvizsgáló felelôs (Kamarai száma: 004142).

A közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi CLVI. tv. elôírásai szerint a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóvá-
hagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést köteles készíteni, amelynek elfogadása a legfôbb döntéshozó szerv, 
a Kuratórium hatáskörébe tartozik.

A BVK közhasznúsági jelentését az alábbi szerkezetben és tartalommal készítette el:

I. Számviteli beszámoló (egyszerûsített mérleg, eredménykimutatás, kiegészítô melléklet)
II. A költségvetési támogatás felhasználása
III. A vagyon felhasználásának bemutatása
IV. A cél szerinti juttatások és azok felhasználása
V. Más szervezetektôl kapott támogatás felhasználása
VI. A közhasznú tevékenységrôl szóló beszámoló
VII. A vezetô tisztségviselôk juttatásai

I.

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A BVK a Számviteli Törvény, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítésének és
könyvvezetésének sajátosságairól szóló Kormányrendelet elôírásainak megfelelôen alakította ki számviteli politikáját, 
alkotta meg a kapcsolódó számviteli szabályzatait. 

A BVK számviteli politikája rögzíti azokat a fô szabályokat, amelyekkel meghatározza, mit tekint a számviteli elszámo-
lás szempontjából lényegesnek, jelentôsnek, továbbá a törvényben biztosított választási lehetôségek közül melyeket, 
milyen feltételek fennállása esetén alkalmazza.

A BVK számviteli politikájának fôbb elemei:

– A BVK állami közfeladatot ellátó közhasznú szervezet, amelynek cél szerinti tevékenysége a fôvárosban mûködô
mikro-, kis- és közepes méretû vállalkozások létrejöttének, mûködésének segítése, az erre irányuló szervezô, okta-
tó és tanácsadó tevékenység végzése.
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– A BVK a számviteli alapelvek sajátos értelmezése mellett meghatározta a lényegesség elvét, amely szerint a kü-
lönbözô elszámolásokban lényeges minden olyan különbözet, értékváltozás, amely az eredeti adatot 5%-ot meg-
haladó arányban módosítja. A számviteli elszámolás szempontjából jelentôs összegû a hiba, ha az eredményt és a
saját tôkét növelô vagy csökkentô hatásának együttes (elôjeltôl független) összege meghaladja a 20 millió forintot.

– A BVK könyveléstechnikailag kettôs könyvvitelt vezet és a közhasznúsági jelentés részeként egyszerûsített éves
beszámolót készít. A beszámolót a december 31-i fordulónapot követô február 28-i zárlat alapján március 31-ig kell
elkészíteni, majd a könyvvizsgálói auditálás után a Felügyelô Bizottság és a Kuratórium elé terjeszteni. A közhasz-
núsági jelentést és ennek részeként a számviteli beszámolót május 31-ig kell közzé tenni.

– A BVK a mérleg eszközeinek és forrásainak részletezésében, valamint értékelésében a Számviteli Törvény, 
illetôleg az említett Kormányrendelet elôírásaitól nem tér el.

– A BVK számviteli politikájában meghatározta a közhasznú szervezet cél szerinti, illetôleg vállalkozási tevékeny-
ségi körébe sorolható bevételeket és költségeket, ezek elszámolásának szabályait. Vállalkozási tevékenysége szûk
körû.

– A BVK a számviteli nyilvántartásában a pénzügyi instrumentumokra a valós értéken történô értékelést nem alkal-
mazza.

A 2006. évi mérleghez kapcsolódó kiegészítések

A kettôs könyvvitelt vezetô egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának mérlege (1. számú mel-
léklet) az erre vonatkozó Kormányrendeletben elôírt tagolásnak megfelelôen készült el. A mérleg minden tétele könyv
szerinti leltárral dokumentált.
A mérleg kiemelt sorai az elôzô év adataihoz viszonyítva az alábbi változást mutatják:

Elôzô év Tárgyév Változás

(ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft)

Befektetett eszközök 324 549 353 969 +29 420

Forgóeszközök 1 275 662 1 259 957 –15 705

Aktív idôbeli elhatárolás 12 828 8 845 –3 983

Eszközök összesen 1 613 039 1 622 771 +9 732

Saját tôke 1 339 938 1 385 426 +45 488

Kötelezettségek 260 088 229 086 –31 002

Passzív idôbeli elhatárolás 13 013 8 259 –4 754

Források összesen 1 613 039 1 622 771 +9 732
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A fô mérlegsorok adatainak tartalmával, az év folyamán bekövetkezett 

változásaival kapcsolatos kiegészítések:

A) Befektetett eszközök

A befektetett eszközök közül az immateriális javak és a tárgyi eszközök állománya az alábbiak szerint alakult:

Az egyes eszközcsoportok értékének változását az alábbi tényezôk okozták:

Az immateriális javak nettó értéke az évi értékcsökkenési leírással, 1322 E Ft-tal csökkent.

Az ingatlanok értékét 13 075 E Ft-tal növelte a lift, valamint az információs tábla aktiválása. Az elszámolt érték-
csökkenési leírás 2078 E Ft volt. Selejtezésre került néhány 0 értéken levô régi reklámtábla. A nettó érték így 
26 626 E Ft-ra nôtt.

Az ingatlanok értékhelyesbítése szakértôi vélemény alapján történt. A BVK tulajdonában lévô Rákóczi út 18. alatti
irodaépület piaci értéke 329 469 E Ft, amely az alábbi értékeket tartalmazza:

• épület nettó értéke 1 393 E Ft
• kazán nettó értéke 6 455 E Ft
• lift értéke 11 682 E Ft
• idegen ingatlanon végzett beruházás 7 098 E Ft
• értékhelyesbítés 302 841 E Ft

329 469 E Ft

Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték

(ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft)

Immateriális javak

Bruttó érték 23 245 23 245

Értékcsökkenés 17 861 1 322 19 183

Nettó érték 5 384 –00 1 322 4 062

Ingatlanok

Bruttó érték 32 752 13 075 436 45 391

Értékcsökkenés 17 058 2 078 373 18 763

Nettó érték 15 694 10 934 –00 26 628

Mûszaki gépek, berendezések

Bruttó érték 38 015 30 6 608 31 437

Értékcsökkenés 33 127 2 624 6 589 29 162

Nettó érték 4 888 –00 2 613 2 275

Egyéb gépek, berendezések

Bruttó érték 19 031 207 821 18 417

Értékcsökkenés 18 282 234 821 17 695

Nettó érték 749 –00 27 722

Beruházások 19 506 7 350 12 615 14 241

Tárgyi eszközök összesen 40 837 18 284 15 255 43 866

Ingatlanok értékhelyesbítése 270 057 32 784 302 841
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A mûszaki gépek, berendezések bruttó értékét 30 E Ft értékû digitális fényképezôgép beszerzése növelte, és a 
– zömmel nulla nettó értékû – számítástechnikai eszközök selejtezése 19 E Ft-tal, az elszámolt amortizáció 
2624 E Ft-tal csökkentette. A nettó érték így egyenlegében 2613 E F-tal csökkent.

Az egyéb gépek, berendezések értéke mindössze 207 E Ft-tal nôtt (recepcióspult, mobiltelefon beszerzése), és
821 E Ft értékben a selejtezett bútorokkal, valamint 234 E Ft amortizációval csökkent.

A folyamatban lévô beruházások között került nyilvántartásra a társasháztól megvásárolt mosókonyha, WC, tároló,
padlástérnek minôsített ingatlan.

A befektetett pénzügyi eszközök 3200 E Ft záró értékét az Enterprise 94 Kft.-ben lévô 100%-os tulajdoni hánya-
dot jelentô 3000 E Ft üzletrész, valamint az Országos Vállalkozásfejlesztési Konzorcium Kht.-ban lévô 200 E Ft be-
fektetés teszi ki.

B) Forgóeszközök

A forgóeszközök értéke az elôzô év végihez képest 15 705 E Ft-tal csökkent.

A követelések értéke 144 019 E Ft, amibôl

• a belföldi követelés 1 503 E Ft,
• belföldi szállítók túlfizetése 254 E Ft,
• az elôlegek és elszámolások 770 E Ft,
• az egyéb követelés 136 868 E Ft,
• a mikrohitel-követelés 4 624 E Ft.

A belföldi követelésbôl 1500 E Ft a Fôvárosi Önkormányzat részére, szerzôdés alapján végzett szolgáltatás 2006. év
végén kiállított és 2007-ben kiegyenlített számlájának összegét tartalmazza.

Egyéb követelés (136 868 E Ft) a pályázatok év végéig elszámolt, de még ki nem utalt összegei. 

A mikrohitel lejárt és a finanszírozó bankok által kimutatott összegeire az elôzô évivel azonosan 10 408 E Ft érték-
vesztést számoltunk el. Ennek figyelembevételével a behajtásra váró kinnlevôség 4624 E Ft.

Az értékpapírok – diszkont kincstárjegyek – értéke 100 007 E Ft, 30 002 E Ft-tal kevesebb a nyitó értéknél. Az ér-
tékpapírok éves hozama 6444 E Ft volt.

A pénzeszközök mérleg-fordulónapi értéke 1 015 931 E Ft, 10 324 E Ft-tal kevesebb a nyitó értéknél. A pénzkész-
let összetétele:

• pénztár 9 E Ft
• valutapénztár 726 E Ft
• elszámolási betétszámla 1 377 E Ft
• devizabetét-számla 1 551 E Ft
• kamatozó és óvadéki számlák (hitelalapok) 1 012 248 E Ft

• összesen 1 015 931 E Ft

A pénzkészlet az év folyamán lehetôvé tette a közhasznú tevékenységek, a pályázati feladatok és a hitelprogramok
finanszírozását.

C) Aktív idôbeli elhatárolások

Az értékpapírok idôarányos kamatának elszámolása 821 E Ft, a 2006. évet illetô árbevételek és kamatok lekönyve-
lése 6876 E Ft elhatárolást tett indokolttá.

A 2006. évben felmerült, de a 2007. évet terhelô költségek miatti idôbeli elhatárolás 1148 E Ft. Az összes aktív idô-
beli elhatárolás 8845 E Ft.

A mérleg eszköz oldalának fôösszege 1 622 771 E Ft.
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D) Saját tôke

A saját tôke összege 1 385 426 E Ft, amely 45 488 E Ft-tal magasabb az elôzô évinél. Ez részben az alaptevékeny-
ség eredményével, részben az értékhelyesbítés korrekciójával függ össze.

Az induló tôke 10 000 E Ft-os összege az év folyamán nem változott.

A tôkeváltozás – a megelôzô évi alaptevékenységi eredmény átvezetésével – 1 059 881 E Ft-ra nôtt. A tôkeváltozás
keletkezési jogcímenként megbontva kerül nyilvántartásra.

Az értékelési tartalék a Rákóczi út 18. alatti ingatlan értékhelyesbítésének aktualizálása folytán 32 784 E Ft-tal nôtt.
Az új érték 302 841 E Ft, egyezôen a befektetett eszközök között kimutatott összeggel.

A tárgyévben az alaptevékenységbôl származó eredmény 12 704 E Ft-tal növelte a BVK saját tôkéjét.

E) Céltartalékok

A BVK 2006. évi tevékenységével kapcsolatosan céltartalékot nem képzett.

F) Kötelezettségek

A kötelezettségek mérlegértéke 229 086 E Ft, amely az elôzô évihez viszonyítva 31 002 E Ft-tal kevesebb.

A hosszú lejáratú kötelezettség – egyezôen a korábbi évben szereplô összeggel – 80 167 E Ft. Itt szerepel a Magyar
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által kimutatott, de a BVK által el nem ismert 1997. évi 62 743 E Ft kötelezettség.

A hosszú lejáratú kötelezettség további része (17 424 E Ft) a Magyar Államkincstár által átutalt Mikrohitel hitelala-
pot mutatja (tôke és kamatbevétel).

A rövid lejáratú kötelezettség 148 919 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

• vevôk túlfizetése 137 E Ft
• belföldi szállítók 2 702 E Ft
• pályázatra kapott elôleg 127 379 E Ft
• rövid lejáratú kölcsön 8 130 E Ft
• 2006-ban esedékes adók és járulékok, jövedelemelszámolás 10 571 E Ft

• összesen: 148 919 E Ft

A szállítók felé fennálló kötelezettségeket tartalmazó folyószámlák rendezettek, a fordulónapon kiegyenlítetlen téte-
lek átutalása 2007-ben megtörtént.

Az adófolyószámlák egyeztetése az adóhatóság adataival folyamatos fizetési határidôn túli adótartozás nincs.

A pályázatokra kapott elôleg legnagyobb része az alapszintû tanácsadói szolgáltatási programmal függ össze 
(127 379 E Ft).

G) Passzív idôbeli elhatárolások

A pályázati bevételekbôl beszerzett tárgyi eszközök miatti elhatárolás 4020 E Ft, a térítés nélkül átvett eszközök
miatti halasztott bevétel 1393 E Ft. Ezen a tételek rendezése – a számviteli elôírások szerint – az évenként elszá-
molt amortizációval azonos összegben történik.

A mérleg-fordulónap után felmerült, de a lezárt évet terhelô költségek (auditköltség, telefon, fizetendô kamatok stb.)
miatti passzív idôbeli elhatárolás összege 2845 E Ft.

A mérleg forrás oldalának fôösszege 1 622 771 E Ft.
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A 2006. éves eredménykimutatáshoz tartozó kiegészítések

A kettôs könyvvitelt vezetô egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített éves beszámolójának eredménykimutatása alapján a
BVK a 2006. évben 375 326 E Ft bevételt ért el. Az összes elszámolt költség 362 622 E Ft. Az eredmény 12 704 E Ft, amely
teljes egészében a közhasznú tevékenységbôl származott. A BVK ebben az évben sem könyvelt vállalkozási bevételt.

A közhasznú tevékenységbôl származó bevétel az alábbi jogcímeken keletkezett:

• alapítótól kapott mûködési támogatás 60 000 E Ft
• egyéb támogatás 2 E Ft
• pályázati támogatások 232 912 E Ft
• egyéb közhasznú bevételek 6 338 E Ft
• mikrohitel-költségtérítés és jutalék 5 783 E Ft
• egyéb bevételek 5 682 E Ft
• kapott kamatok 64 469 E Ft
• rendkívüli bevételek 140 E Ft

• Összes közhasznú bevétel 375 326 E Ft

Az alapítótól kapott mûködési támogatás felhasználásáról a BVK részletes beszámolót készít az önkormányzati testüle-
tek részére.

A pályázati úton elnyert támogatásból származó bevétel évrôl évre növekszik, 2006. évben 86 910 E Ft-tal volt maga-
sabb a megelôzô évinél. A legjelentôsebb összegû támogatást az alapszintû tanácsadói program jelentette, amelyre 
205 211 E Ft-ot számolhattunk el.

A pályázati támogatásokról projektenként elkülönített számviteli és egyéb nyilvántartások készülnek. Ezekrôl a közhasz-
núsági jelentés szakmai fejezetében található részletes tájékoztatás.

A 6338 E Ft egyéb közhasznú bevétel a szakmai tevékenységhez kapcsolódó tanácsadásból, egyéb költségtérítésbôl szár-
mazott.

A 69 E Ft költségtérítés a mikrohitel behajtási cselekményekkel, az 5714 E Ft jutalékbevétel a hitelfolyósításokkal függ
össze.

A kapott kamatokból származó bevétel 64 469 E Ft, ami 15 000 E Ft-tal alacsonyabb az elôzô évinél. Ez a kamatkondí-
ciók csökkenésének tulajdonítható, ugyanis a hitelalapok nagyságrendje nem csökkent.

Egyéb bevételként a 2005. évben elszámolt támogatások rendezése került elszámolásra.

A 140 E Ft rendkívüli bevétel a halasztott bevételek elszámolásával kapcsolatos.

A közhasznú tevékenység összes ráfordítása 362 622 E Ft, amely 69 947 E Ft-tal haladta meg az elôzô évit. 
A költségek növekedése a tanácsadói tevékenység bôvülésével függött össze.

A ráfordítások költségnemenkénti részletezése szerint a költségnövekedés legnagyobb részét az anyagjellegû ráfordítá-
sok között elszámolt tanácsadói díjak (szolgáltatások) tették ki.
A tanácsadások bôvülésével és a bérfejlesztéssel indokolható a személyi jellegû ráfordítások növekedése.

Az összes költség tevékenységenkénti bontása:

2005. 2006.

(E Ft) (E Ft)

Mûködési költségek 81 157 79 286

Hitelezési tevékenység költségei 41 165 39 574

Elnyert pályázatok megvalósításának költségei 144 827 233 424

FHM támogatottak költségei 9 131 3 047

Elnyert pályázatok megvalósításának önrésze 4 945 7 260

Egyéb ráfordítások 11 450 31

Összesen 292 675 362 622
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A tevékenységenkénti részletezés is azt mutatja, hogy a költségnövekedés döntôen az elnyert pályázatok feladatainak
bôvülésével függött össze.

Az összes bevétel és ráfordítás különbözeteként a BVK közhasznú eredménye 12 704 E Ft, amely a közalapítvány va-
gyonát növeli.

II.

A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A BVK alapítójától, a Fôvárosi Önkormányzattól 60 000 E Ft mûködési célú támogatást kapott, amelynek felhaszná-
lásáról külön pénzügyi beszámoló készült.

III.

A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA

A közalapítványi vagyon 2006. évi változását az alábbi táblázat szemlélteti:

2005. XII. 31. 2006. XII. 31. Változás

A) Befektetett eszközök 324 549 353 969 +29 420

I. Immateriális javak 5 384 4 062 –1 322

II. Tárgyi eszközök 40 837 43 866 +3 029

III. Befektetett pénzügyi eszközök 8 271 3 200 –5 071

IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése 270 057 302 841 +32 784

B) Forgóeszközök 1 275 662 1 259 957 –15 705

I. Készletek –000 –000

II. Követelések 119 398 144 019 +24 621

III. Értékpapírok 130 009 100 007 –30 002

IV. Pénzeszközök 1 026 255 1 015 931 –10 324

C) Aktív idôbeli elhatárolások 12 828 8 845 –3 983

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 613 039 1 622 771 +9 732

D) Saját tôke 1 339 938 1 385 426 +45 488

I. Induló tôke 10 000 10 000 –000

II. Tôkeváltozás 1 052 891 1 059 881 +6 990

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék 270 057 302 841 +32 784

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbôl 6 990 12 704 +5 714

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbôl –000 –000

E) Céltartalékok –000 –000

F) Kötelezettségek 260 088 229 086 –31 002

I. Hosszú lejáratú kötelezettség 80 167 80 167 –000

II. Rövid lejáratú kötelezettség 179 921 148 919 –31 002

G) Passzív idôbeli elhatárolások 13 013 8 259 –4 754

FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 613 039 1 622 771 +9 732



2007. július 12. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1249

A BVK a 2006. évben megôrizte a vagyonát. A tevékenységek összevont eredménye 12 704 E Ft-tal növelte a saját va-
gyont. Ezen túl a Rákóczi úti irodaház értékbecslésének aktualizálását követôen elvégzett értékhelyesbítés 32 784 E Ft-tal
növelte a BVK eszközeinek és vagyonának értékét.

Kisebb mértékben csökkent az értékpapírok állománya és a banki pénzkészlet. A követelések és a rövid lejáratú kötele-
zettségek állományában meghatározó volt a pályázati projektek elszámolásával kapcsolatosan kiutalandó támogatás és
finanszírozási elôleg.

IV.

A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA

A BVK a 2006. évben ilyen juttatást nem kapott.

V.

MÁS SZERVEKTÔL KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

A BVK az elnyert pályázati támogatásokkal kapcsolatosan az alábbi bevételeket, illetôleg költségeket számolta el a
könyveiben:

• pályázati bevételek 232 912 E Ft
• pályázatok költségei 233 424 E Ft
• pályázatok önrésze 7 260 E Ft
• összes elszámolt pályázati költség 240 684 E Ft

A megvalósított projektek bevételeinek és költségeinek összhangja megteremthetô volt.

A pályázatok szakmai tartalmáról a VI. fejezetben számolunk be.

VI.

BESZÁMOLÓ A BUDAPESTI VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRÔL

1. Hitelprogramok

A hitelprogram lebonyolítása 2006. évben három pénzintézet, az Erste Bank Hungary Nyrt. (Postabank Rt. jogutódja), 
a Polgári Takarékszövetkezet és a Magyar Fejlesztési Bank Rt. közremûködésével valósult meg érvényes együttmûkö-
dési megállapodás, valamint jó munkakapcsolat révén. 

2006. január 1-jén a BVK Hitel Alapjának nagysága 987 954 516 Ft volt.
Az Alap záró állománya 2006. december 31-én:

• bankszámlán 992 113 530 Ft, 
• követelésként 15 031 523 Ft, 
• összesen 1 007 145 053 Ft. 

Ezen felül a bankszámlán található 20 135 186 Ft COP96 WP3 forrás, amely elhatárolt, külön alapként funkcionál.
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A fenti adatok megegyeznek a 2006. december 31-i fôkönyv forgalmi adataival.
* Egyéb kiadás: mûködési költség

2006-ban a BVK Hitel Alapja két fô részbôl állt. A jelentôsebb része a BVK saját vagyonát képezô 1 007 145 053 Ft
összegû régi forrásokból, a másik része pedig a 20 135 186 Ft nagyságrendû Phare COP96 WP3 forrásból áll.

A hitelprogramokkal kapcsolatos általános megállapítások:

2006. évben a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) hitelezési tevékenysége kiugró eredményt ért el.
Ezt elsôdlegesen a Mikrohitel Plusz Program igen kedvezô feltételrendszere és a hitelprogramokhoz kapcsolódó reklám-
tevékenység, valamint a tanácsadói hálózattal való együttmûködésük tette lehetôvé. Több alkalommal oktatás, tanács-
adással egybekötött konzultáció került megszervezésre a szerzôdött tanácsadó részére, amely biztosította, hogy azok min-
denkor pontos tájékoztatást és tanácsadást tudtak nyújtani az érdeklôdô vállalkozások számára.

Belsô átszervezéssel a hitelkérelmek átfutási ideje jelentôsen lecsökkent. Az új szervezeti elemként kialakult Front Office
egység, amelynek tagjai a szerzôdött tanácsadók közül kerültek kiválasztásra. A napi kapcsolattartás mellett ezen tanács-
adók külön felkészítés keretében ismerhették meg a hitelprogramokat.

Megnevezés Összes forrás (Ft)

Bevételek

Nyitó egyenleg 987 954 516

Befolyt késedelmi kamat 475 831

Betét után kapott kamat 57 638 982

Ebbôl: – látra szóló kamat 198 143

– lekötött betét kamata 46 273 189

– óvadék utáni kamat 11 167 650

Egyéb bevétel 0

Összes bevétel 1 046 069 329

Adminisztrációs költségek összesen 1 315 923

Ebbôl: – folyósított hitelek utáni jutalék 170 240 

– a befizetett kamat utáni jutalék 1 003 044

– állománykezelési díj 142 639

Bankköltségek 162 344

Behajtási költségek 6 771 009

Egyéb kiadás* 30 675 000

Összes kiadás 38 924 276

Egyenleg 1 007 145 053

Hitelalap-folyószámlák egyenlege 992 113 530

Ebbôl: – alapszámlán 230 693 180

– lekötött betétben 661 000 000

– tôke- és kamatfedezeti számlákon 100 420 350

Vállalkozói tartozások 15 031 523

Alap nagysága 2006. december 31-én 1 007 145 053
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Az éves munkát több tényezô is nehezítette:
• Több hónapos audit volt a Magyar Fejlesztési Bank Rt. (MFB Rt.) részérôl, amely akadályozta a napi munkavégzést. 
• Novemberben az MFB Rt. alapos indok nélkül egy hónapra felfüggesztette a Mikrohitel Plusz kérelmek befogadá-

sát Budapest területén. 
• A Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukció korszerûsítésére tett javaslatot, folyamatos egyeztetés és levélváltás el-

lenére sem hagyta jóvá a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM). A minisztérium álláspontját megalapo-
zott szakmai indokokkal nem tudja alátámasztani.

A nehézségek ellenére 2006. évben a programok során az alábbi eredmények születtek:

A hitelprogramok kezdete, 1994 óta 140 Hitelbizottsági ülésen 1200 kérelem tárgyalására került sor. A pályázatok 
74%-a – összesen 1 916 408 E Ft összegben – elfogadásra került. (A Mikrohitel Plusz kérelmekkel kapcsolatos döntés a
Magyar Fejlesztési Bank hatásköre, így ezek nem kerültek a Hitelbizottság elé.)

2006. december 31-én a Mikrohitel portfólió az alábbiak szerint alakult:

A C, D és E minôsítésû ügyfelek által fennálló követelés aránya (óvadék beváltása miatt) a teljes kihelyezéshez 1,74%.

Konstrukció
Beadott kérelmek Jóváhagyott kérelmek

db Összeg db Összeg

Országos Mikrohitel 36 167 570 344 Ft 22 88 600 000 Ft

Budapest Kisvállalkozói Hitel 4 54 042 667 Ft 3 39 042 667 Ft

Mikrohitel Plusz 263 2 590 403 120 Ft 132 1 248 759 230 Ft

Összesen 303 2 812 016 131 Ft 157 1 376 401 897 Ft

Lejárt, Összes 
Nem lejárt felmondott

Összes
követelés

Minôsítési kategória tôketartozás tôke és kamat-
tôke-

aránya a teljes
(Ft) tartozás

kintlévôség
kihelyezéshez

(Ft)
(Ft)

viszonyítva (%)

Visszafizetettek 757 356 249 0 87,68%

A minôsítésû ügyfelek tartozásának összege 60 031 284 0 60 031 284 6,95%

B minôsítésû ügyfelek tartozásának összege 31 366 051 0 31 366 051 3,63%

C minôsítésû ügyfelek tartozásának összege 0 4 567 805 4 567 805 0,53%

D minôsítésû ügyfelek tartozásának összege 0 80 348 80 348 0,01%

E minôsítésû ügyfelek tartozásának összege 0 10 383 370 10 383 370 1,20%

Összesen: 91 397 335 15 031 523 106 428 858 100%
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Valamennyi D és E minôsítésû ügyfél felé fennálló követelés behajtása érdekében a végrehajtási eljárás folyamatban van. 
2006. év folyamán a hitelprogramokkal kapcsolatban mintegy 6275 ügyfél kereste fel a BVK-t. 2006. év folyamán két
ügyfél volt, aki a Hitel Bizottság döntésével nem értett egyet. A Hitel Bizottság az újból benyújtott kérelmeket sem tud-
ta támogatni.

Budapest Kisvállalkozói Hitel

A BVK folytatta a Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukcióban a hitelezési tevékenységét, a Polgári Takarékszövetke-
zettel kötött együttmûködési megállapodás alapján. A BVK forrását képezô hitelrész óvadéki konstrukcióban kerül
folyamatosan felhasználásra.

A Budapest Kisvállalkozói Hitelkonstrukció keretében a BVK 251 244 E Ft fejlesztési forrásán kívül 426 707 E Ft hitelt
nyújtott a Polgári Takarékszövetkezet, amely segítségével közel 677 951 E Ft fejlesztési forráshoz jutottak a fôvárosi vál-
lalkozások. Ezzel a forrástöbblettel a budapesti vállalkozások kb. 860 millió forint értékû beruházást, fejlesztést valósí-
tottak meg.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal megállapodást kötött a BVK 2006. évre, miszerint a Budapest Kisvállal-
kozói Hitelprogramhoz központi forrásból vissza nem térítendô kamattámogatást biztosítottak. 

A rendelkezésre álló mûködési költségtámogatás felhasználásra került.

A Budapest Kisvállalkozói Hitel feltételrendszerének korszerûsítésére 2006 februárjában a közalapítvány kidolgozott
egy új eljárási rendet, amelyet jóváhagyásra megküldött elôször a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak (GKM),
majd utasításuknak megfelelôen a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak (MVA). Az Országos Mikrohitel Bizott-
ság és az MVA Kuratóriuma az új eljárási rendet jóváhagyta, azt a Mikrohitel Program szabályainak megfelelônek talál-
ta. Ennek ellenére folyamatos egyeztetések és levélváltások, számításokkal alátámasztott magyarázatok ellenére sem en-
gedélyezte a program korszerûsítését a GKM.

Mikrohitel Program

2005. január 17-én aláírásra került az a megállapodás, amelynek keretében a BVK visszakapta a mikrohitelezés jogát Bu-
dapest területén. 
A Hitelbizottság az Országos Mikrohitel Program keretében 22 db kérelmet hagyott jóvá 86 500 000 Ft összegben, mely-
bôl 61 350 000 Ft került folyósításra. A források egész évben rendelkezésre álltak, forráshiány miatt nem kellett vállal-
kozót elutasítani.
Szerzôdéskötés elôtt több vállalkozó elállt hitelfelvételi szándékától, a lebonyolításban közremûködô bank nehézkes,
hosszadalmas ügyintézésére panaszkodva. A bank kiváltására a miniszteri engedély 2005 decemberében megszületett, de
a kézikönyvi módosításokat csak 2007 februárjában küldte meg az MVA.
Tovább nehezítette a program mûködését az a tény is, hogy az MVA több esetben akadályozta – pedig a Kézikönyv sze-
rint erre nem lett volna módja – a Hitelbizottság által jóváhagyott kérelmek szerzôdéskötését. 

Mikrohitel Plusz Program

A BVK 2004. évben megkezdett tárgyalásai – amelyek a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes forrásainak mikrovál-
lalkozói körbe történô bevonására irányultak – eredményeként 2006. február 8-án a gazdasági miniszter bejelentette a Mik-
rohitel Plusz Program indítását. A feltételrendszer kidolgozása a BVK szakemberei részvételével történt, amely feltétel-
rendszer a mikrohitelezés és a Budapest Kisvállalkozói Hitelprogram eddigi mûködésének tapasztalatára támaszkodik.
A hitel indításának feltételei 2005. augusztusára álltak rendelkezésre, elsôsorban a kommunikációs rendszert szolgáló 
szoftver mûködôképessé tétele szenvedett késedelmet, amely még 2006. év folyamán is többször átdolgozásra került.
A Mikrohitel Plusz Program feltételrendszere év közben több alkalommal változott, szigorodtak a szabályok. Így például a
100 000 Ft egyedi beszerzési érték alatti eszközök fedezeti értéke 0 Ft lett, illetve kizárólag eszközbeszerzés esetén a hitel fu-
tamidejét az amortizáció idejéhez kell igazítani. Ezen szigorítások a vállalkozások részérôl a kérelmek számát illetôen nega-
tívan hatottak. 2007. évre további szigorításokat vezetett be az MFB Rt., amelyeket decemberben adott át az ügynököknek.

A programban a BVK tulajdonában lévô Enterprise ’94 Kft. volt az elsô PSZÁF-engedéllyel rendelkezô közvetítô, amely
az országban elsôként és hosszú ideig egyedüliként tudta a Mikrohitel Plusz kérelmeket befogadni és feldolgozni.

A Mikrohitel Plusz hitelkonstrukcióra benyújtott pályázatok közül 184 db kérelem esetében született döntés, ebbôl 
132 db kérelmet 1 248 759 230 Ft összegben hagyott jóvá a Magyar Fejlesztési Bank Rt.
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2. BVK pályázati tevékenysége

A BVK az elmúlt év során részben a 2004–2005. évben elnyert, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM), 
a Közép-Magyarország Fejlesztési Tanács (KMRFT), illetve az Európai Unió által meghirdetett támogatási programok
végrehajtása által valósította meg pályázati tevékenységét.
A fentieken kívül folytatta a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és annak részét képezô Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program (GVOP) célkitûzéseiben megfogalmazott alapszintû tanácsadási programot és új, sikeres pályázatok
megvalósításával bôvítette ki a meglévô szolgáltatási tevékenységét a budapesti vállalkozások számára.
Az alábbiakban felsorolt pályázatok a támogatások mellett részben a BVK saját önrész vállalásával valósultak meg:

1. GVOP 2.2.1. – Alapszintû tanácsadás nyújtása
2. INNOREG pályázat – részvétel a Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség munkájában
3. ROP 3.3.1. – Felsôoktatási intézmények és a helyi szereplôk együttmûködésének erôsítése
4. WELCOME nemzetközi pályázat – Web alapú eLearning oktatás a Modern Európa Kis- és Középvállalkozói részére)
5. Budapest Fejlesztési Pólus program elôkészítése 
6. Baross Gábor pályázat – Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Program

2.1. GVOP 2.2.1. Alapszintû tanácsadás nyújtása

A hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének megôrzése és fejlesztése, valamint az egységes európai piac 
lehetôségeinek minél nagyobb hatékonyságú kihasználásának érdekében elengedhetetlen a mindenkor érvényes KKV
törvénynek megfelelôen kezdô és/vagy már mûködô mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban: ügyfél) sikeres
üzletviteléhez, gazdálkodásához szükséges információkhoz való hozzájutásának elôsegítése.

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 2.2.1. Alapszintû tanácsadás központi program célja, hogy az
ügyfelek minél szélesebb csoportja jusson hozzá a napi mûködéséhez szükséges általános alapinformációkhoz olyan mó-
don, hogy az információhoz, ismerethez való hozzájutás ne rójon rá jelentôs pénzügyi terheket.

A program keretében az EU-csatlakozással megváltozott gazdasági-üzleti környezetben való sikeres mûködéshez és
helytálláshoz nélkülözhetetlen alapinformációk nyújtását a vállalkozás indításától a stratégiaalkotásig terjedô széles ská-
lán a Helyi Vállalkozói Központok (a továbbiakban: HVK-k) biztosítják, a területi egyenlôség, a különbözô fejlettségû
magyar régiók esélyegyenlôsége, az országos elérhetôség és a minôségileg azonos szolgáltatási szint elve alapján.

Az alapszintû tanácsadás színvonalát és valós szükségleteire alapozott tartalmát a BVK szakképzett, regisztrált és akkre-
ditált tanácsadókkal, egységes tanácsadási módszertannal, szektorsemleges megközelítéssel és a tanácsadásban részesült
ügyfelek elégedettségének mérésével biztosítja.

A háromoldalú (BVK – Magyar Vállalkozásfejlesztési (MVf) Kht. – GKM) Támogatási Szerzôdés 2005. február 10-én
lépett hatályba. 
A BVK az alapszintû tanácsadási programot az ügyfelekkel történô napi kapcsolattartással és ügyfélközpontú végrehaj-
tással, EU-kompatibilis módon egységes, szabványosított formában, az EU esélyegyenlôségi alapelvének érvényesítésé-
vel hajtja végre 2004. április 15. és 2007. július 15. között.

Támogatási szerzôdésben rögzített támogatási összegek: 

A program tanácsadási feladatait 402 szerzôdött tanácsadó látja el folyamatosan a fôvárosban.
2006. évben a program keretében 10 233 tanácsadás történt.

A GVOP 2.2.1. program költségeinek elszámolása, támogatások lehívása utófinanszírozási rendszerben mûködik. Elszá-
molási idôszakonként a BVK az általa pénzügyileg teljesített és a programban meghatározott elszámolható költségszám-
lák bruttó értékét igényelheti támogatásként. 
A program keretében a rendelkezésre állás és az alapszintû tanácsadáshoz kapcsolódó költségek elszámolása történt meg.
Az alapszintû tanácsadás költségeinél a számlák összértékét ugyanannyi értékû tanácsadási értékkel (ügyfél-adatlap
összértékkel) kell lefedni. 
Az elszámolások benyújtása 2006. szeptemberéig negyedévente, majd azt követôen havonta történt. 

Rendelkezésre állás Alapszintû tanácsadás
Év

támogatási összeg támogatási összeg
Összesen

2004 6 000 000 Ft 101 799 060 Ft 107 799 060 Ft

2005 17 000 000 Ft 134 558 030 Ft 151 558 030 Ft

2006 50 000 000 Ft 182 794 134 Ft 232 794 134 Ft

Összesen 73 000 000 Ft 419 151 224 Ft 492 151 224 Ft
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A 2006 év során benyújtott elszámolások az alábbi táblázatban láthatók: 

Rendelkezésre állás keretében 
elszámolható  2006. I. 2006. II. 2006. III. 2006. 2006. 2006. Összesen

költségek megnevezése negyedév negyedév negyedév október november december

nyomtatás, nyomdaköltség, 
irodaszer 563 628 796 695 388 984 0 0 246 797 1 996 104

szakkönyvek, kiadványok 
elkészítésének, elôállításának 
és beszerzésének költségei 426 476 145 421 180 518 173 420 101 050 18 834 1 045 719

kommunikációs költségek: 
vezetékes és mobiltelefon 0 0 0 0 21 710 0 21 710

nyomtatott és on-line anyagok, 
adatbázisok elôfizetési díjai 59 748 73 152 18 082 13 207 28 220 1 486 193 895

tanácsadáshoz kapcsolódó 
informatikai fejlesztés költségei 
(számítógépes szoftverfejlesztés 
(munkadíj), karbantartás) 376 800 208 800 60 000 20 000 180 000 360 000 1 205 600

internethasználat 40 000 60 000 0 0 0 0 100 000

utazási költség 2 250 0 0 0 0 0 2 250

általános mûködési költségek, 
közüzemi díjak 0 0 0 0 0 0 0

szellemi termékek 0 0 0 0 0 0 0

tanácsadás adminisztrációjával 
foglalkozó munkatársak 
bérköltségei és annak járulékai 
(2 fô adminisztratív munkatárs is 
beletartozik) 6 098 168 9 459 183 7 723 191 2 597 165 2 856 391 3 124 721 31 858 819

egyéb 88 100 37 080 0 0 0 0 125 180

terem- és eszközbérlet költségei –0000 –0000 0 0 0 0 0

hálózati ügyviteli szoftver 
üzemeltetési költségei –0000 –0000 208 800 1 665 600 69 600 69 600 2 013 600

fordítás, lektorálás díjai –0000 –0000 0 0 0 0 0

marketing- és PR-költségek –0000 –0000 0 0 0 0 0

Összesen 7 655 170 10 780 331 8 579 575 4 469 392 3 256 971 3 821 438 38 562 877

Alapszintû tanácsadáshoz 2006. I. 2006. II. 2006. III. 2006. 2006. 2006.kapcsolódó elszámolható költség negyedév negyedév negyedév október november december Összesen
megnevezése

marketing és PR-költségek 1 422 000 1 638 514 3 189 600 5 107 200 84 000 33 600 11 474 914

fordítás, lektorálás díja 0 0 93 678 0 0 0 93 678

Nyomtatás, nyomdaköltség 152 389 357 932 367 002 70 680 35 389 235 500 1 218 892

szakkönyvek, kiadványok elkészí-
tésének, elôállításának és 
beszerzésének költségei 253 828 383 969 117 808 32 256 236 803 179 647 1 204 311

kommunikációs költségek: 
vezetékes és mobiltelefon 621 555 1 174 267 1 170 198 359 807 445 334 516 140 4 287 301

utazási költség 0 0 0 0 0 0 0

tanácsadói díjak (megbízási 
szerzôdések alapján) 4 443 618 45 230 000 30 282 000 1 206 000 27 585 400 401 399 109 148 417

GVOP-2.2.1 tanácsadással, 
multiplikátori tanácsadással 
foglalkozó munkatársak 
munkabére és ennek járulékai 
(amely nem került elszámolásra 
a rendelkezésre állás keretében) 1 839 150 1 806 322 13 099 714 5 074 057 5 100 074 4 628 414 31 547 731

egyéb 707 460 98 996 0 0 0 147 000 953 456

terem- és eszközbérlet költségei 
(ezen belül IT eszközök bérlete) –0000 –0000 0 0 288 000 7 148 300 7 436 300

Összesen 9 440 000 50 690 000 48 320 000 11 850 000 33 775 000 13 290 000 167 365 000

adatok Ft-ban
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A támogatások finanszírozása több lépcsôben, de komoly késéssel indult meg. A 2004–2005. évi tanácsadási költségek
kifizetései 2006. év folyamán érkeztek meg. A pénzügyi teljesítés csúszása komoly likviditási problémákat okozott a
BVK-nak. 

Az alábbi táblázat az elszámolások benyújtásának és kifizetések idôpontját tartalmazza, kiegészítve a jogszabályban
elôírt 60 napos fizetési kötelezettséget meghaladó napok számával. 

A finanszírozási problémák ellenére a program szakmai teljesítése folyamatosan zajlik. Az elvégzett tanácsadások szá-
ma alapján 2006. december 31-én a program szakmai teljesítése elérte a 84%-ot. A pénzügyi teljesítés azonban elmaradt
a szakmai teljesítéstôl, a támogatás elszámolása 63%-on áll. 

Rendelkezésre Rendelkezésre Tanácsadás Tanácsadás

Elszámolási
Elszámolások

állás elszámolás állás teljesítés elszámolás elszámolás telje-

idôszak
benyújtásának

pénzügyi késedelmes  pénzügyi sítés késedelmes
idôpontja

teljesítése napok száma teljesítése napok száma

2004. 2005. 02. 28. 2005. 12. 22. 236 2006. 10. 09. 527

2005. I. 2005. 04. 30. 2006. 03. 14. 257 2006. 10. 09. 465

2005. II. 2005. 07. 31. 2006. 03. 14. 165 2006. 10. 09. 373

2005. III. 2005. 10. 30. 2006. 07. 05. 186 2006. 10. 09. 281

2005. IV. 2006. 01. 31. 2006. 07. 05. 96 2006. 07. 10. 101

2006. I. 2006. 04. 30. 2006. 11. 21. 144 2006. 11. 21. 144

2006. II. 2006. 07. 30. 2006. 12. 07. 71 2006. 12. 07. 71

2006. III. 2006. 10. 31. 2007. 01. 31. 31 –00000 31

2006. október 2007. 01. 15.

2006. november 2007. 01. 29.

2006. december 2007. 02. 06.
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2.2. INNOREG Pályázat

(INNOREG Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség)

A projekt tervezett idôtartama: 2004. november 1.–2007. október 31.
A projekt összköltsége: 23 277 000 Ft
A BVK saját forrása: 2 857 000 Ft

Az innováció létfontosságú a vállalatok versenyképességének növelésében, az exportképesség javításában, a foglalkoz-
tatottság megteremtésében, valamint a szolgáltatások színvonalának emelésében, tehát a társadalmi jólét fokozásában. Az
innováció hatékonyabb megvalósítása érdekében összefogja, és együttmûködésre készteti a résztvevôket. A BVK és a
konzorciumi partnerek kiemelt célja, hogy további együttmûködô partnerek bevonásával hálózattá szervezze az innová-
ciótámogatás területén dolgozó szervezeteket, összefogja és koordinálja munkájukat.

A BVK pályázaton belüli tevékenységei:

a) Jogi személyiségû szervezet létrehozása

2006. október 24-én megalakult a Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület. 
Dr. Nagy Miklós, a BVK ügyvezetô igazgatója elnökhelyettesi felkérést kapott az új egyesületben, amit tisztelettel el-
fogadott.

b) Az INNOCSEKK pályázati rendszer mûködtetése

Információs pont mûködtetése az Innocsekk programhoz. Ezen belül a BVK feladata telefonos, elektronikus és sze-
mélyes tanácsadás, információszolgáltatás a programról.

c) A RIÜ szolgáltatási tevékenységének folyamatos bôvítése

Vállalkozások kiválasztása, felkészítése a fejlesztési források fogadására, tanácsadás, a kedvezményezett vállalkozás
finanszírozási konstrukciójának kialakítása, vállalkozások számára üzleti terv készítésében való tanácsadás.

d) További együttmûködô partnerek keresése, a hálózat bôvítése, nemzetközi kapcsolatok kiépítése, kapcsolatépí-

tés a kínálati oldallal

WELCOME projekt keretein belül együttmûködô partnerekkel új, innovatív bôvült a BVK szolgáltatáspalettája. 
A program mûködtetéséhez a BVK 2006. évben 1022 E Ft önrésszel járult hozzá.

2.3. WELCOME (Web alapú E-Learning oktatás a Modern Európa Kis- és Középvállalkozói részére)

Az Európai Unió eTEN programjának keretében a BVK egy nemzetközi konzorcium egyedüli magyar tagjaként pályáz-
ta meg a WELCOME projekt hazai megvalósítását.

A program idôtartama: 2005. április 1.–2007. január 31.
A BVK teljes projektköltsége: 26 583 257 Ft.
A projekt költségeinek 50%-a számolható el, hívható le támogatásként. A költségek másik 50%-át a BVK saját forrás-
ból biztosítja. 

A WELCOME projekt lezárult ugyan, de a brüsszeli fôigazgatóság (DG Information Society and Media) eTEN pénzügyi
osztálya még csak most tekinti át a projekt 2. beszámolási periódusát (2006. január 1.–2006. szeptember 30.), és csak
késôbb fogja a 3 periódust elszámolni (2006. október 1.–2007. január 31.). Ennek megfelelôen a projekt pénzügyi szem-
pontból történô lezárása, a tényleges ráfordítások elemzése 2007-ben várható.

A projekt terméke az eLearning több modulból álló, európai szinten elismert, internet alapú szakképzési tanfolyamok lét-
rehozása és fenntartása. Az ECDL, EBCL, CNC, ICT szakképzési területeken rendelkezésre álló prototípusok tesztelé-
sének munkájában, valamint ezeknek a moduloknak EU-s szintû piaci felmérésében vett részt a BVK.



2007. július 12. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1257

A projekt célja az ECDL diplomához hasonló, akkreditált szakképzési modulok elôállítása KKV-k számára, és ezen mo-
dulok EU szintû akkreditációja, lehetôség szerint minél több európai régióban. 

A BVK a program tesztelése mellett multiplikátori feladatokat is ellátott.

A WELCOME projekt 2007. január 31-én lezárult. 2006-ban több, népszerûsítô WELCOME Road Show jellegû prog-
ramra került sor országszerte. A szakképzésben érdekelt kormányzati és önkormányzati hivatalokkal is állandóan kap-
csolatban állt a BVK WELCOME csapata.

Hivatalosan az Európai Bizottság (Információs Társadalom és Média Fôigazgatósága) 2007. március 20-án sikeresen
befejezettnek minôsítette a projektet, amely know-how-ja alapján jó alapot teremthet a magyar eLearning szakképzés to-
vábbfejlesztésére is, nemzetközi viszonylatban pedig jó referencia a további együttmûködési lehetôségekhez. 

2.4. ROP 3.3.1. – Felsôoktatási intézmények és a helyi szereplôk együttmûködésének erôsítése

A projekt fô célja, hogy a friss diplomások munkaerô-piaci elhelyezkedését hatékonyan segítse a Szent István Egyetem,
a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Központ, a Pest Megyei és a Fôvá-
rosi Munkaügyi Központok és a Pest Megyei Agrárkamara együttmûködésére alapozott komplex képzési, képességfej-
lesztési programok, és a munkaerô-piaci beilleszkedést segítô szolgáltatások megvalósításával.
A BVK a konzorcium tagjaként vett részt a projekt megvalósításában.

A projekt összköltsége 57 380 838 Ft, amelybôl a BVK által felhasználható projektköltség a három év alatt: 6 063 135 Ft.

A program megvalósításának idôtartama: 2005. november 17.–2007. november 17.

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 2006-ban 2 716 906 Ft-ot számolt el a program keretén belül. 

A projekt keretében a hallgatók tapasztalatszerzését segítendô „Projektmenedzsment”, „Készségfejlesztô tréningek” és
„Vállalkozói ismeretek” képzési programok lebonyolítására került sor. 
A Szent István Egyetem Gödöllô, Páter Károly u. 1. szám alatti épületében Információs és Koordinációs Központ került
kialakításra. 

A Központ szolgáltatásai között a következôk szerepelnek:

a) A diákok munkaerô-piaci beilleszkedését segítô tanácsadás és képzés: 
i. diplomások elhelyezkedését segítô tanácsadás; 
ii. munkaerô-piaci kereslet-kínálat felmérése; 
iii. munkáltatókkal, térségi vállalkozásokkal való folyamatos kapcsolattartás; 
iv. munkaerô-piaci adatbázisok kialakítása (munkáltatók, diplomások adatbázisa); 

b) Diplomások vállalkozásainak beindítását segítô képzés, tanácsadás: 
i. „Vállalkozói ismeretek” képzési programcsomag; 
ii. Üzletviteli tanácsadás; 
iii. Kezdô vállalkozások nyomon követése. 

c) Az egyetem karai közötti hálózati együttmûködés koordinálása; 
i. Az egyetem és a gazdaság helyi szereplôivel közös rendezvények, fórumok szervezése (állásbörzék, üzletember-

találkozók, kiállítások, szakmai napok stb.).

2.5.  Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus program elôkészítése

A Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program elôkészítését a Kormánnyal kötött Támogatási Szerzôdés alapján az 
elmúlt idôszakban a Fôpolgármesteri Hivatal végezte. A stratégia kialakításához, a kulcsprojektek kiválasztásához,
elôkészítéséhez a Támogatási Szerzôdés keretein belül, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal (NFH, mely jelenleg Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség – NFÜ) 100 000 000 Ft összeget biztosított. A Budapest Innopolisz Fejlesztési Pólus Program célja
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a környezetipari, az egészségipari, valamint az információs társadalom technológiák területén kialakuló üzleti projektek,
valamint vállalati együttmûködések pályázati úton történô támogatása.

A BVK 2006 novemberében szerzôdést kötött Budapest Fôváros Önkormányzata Fôpolgármesteri Hivatalának Fôépí-
tészi Irodájával javaslattételi anyagok elkészítésére, amelyeket a Budapest Fejlesztési Pólus Program megvalósíthatósági
tanulmányához használnak fel.

Ennek tartalmi fejezetei az alábbiak szerint valósultak meg:

• a Francia pólus adaptált modellje magyar nyelven,
• az Informatikára Épülô Multimédiás Versenyképességi Pólus javaslat,
• a témában folytatott levelezések, amelyek a Fôpolgármesteri Hivatal, a Magyar Tudományos Akadémia Regioná-

lis Kutatások Központja (MTA RKK), valamint az Információs Társadalom Technológiái (ITT) Pólus Tanács ve-
zetôi és tagjai között folytak a témában.

A Fôpolgármesteri Hivatal a 2007. március 1-jei fôvárosi közgyûlési határozat értelmében a program koordinációjával a
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítványt bízta meg.
Feladata többek között a megjelölt három ágazatban érdekelt vállalkozásokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel együtt-
mûködve olyan ötletek, projektek felkutatása, amelyek piacéretté válását – a szükséges magántôke bevonása mellett –
pályázati támogatások is segíteni tudják. 

2.6. Baross Gábor Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Program – Az Innovatív, Intelligens, Interaktív, In-
formatikai Tanácsadói Rendszer

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány a Baross Gábor Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Program
keretében 2006. október 27-én „Az Innovatív, Intelligens, Interaktív, Informatikai Tanácsadói Rendszer” megnevezésû
pályázatát nyújtotta be a Pro-Régió Kht.-hez.

A projekt célja egy innovatív, intelligens interaktív elektronikus KKV kapcsolatrendszer kifejlesztése, amely biztosítja a
régió vállalkozásainak és a BVK-nak a 3G technológián keresztül történô információ áramlását. A pályázat szoftverfej-
lesztést, hardver- és szoftverbeszerzést tartalmaz.

A projekt tervezett összköltsége 10 215 000 Ft, támogatási igény 8 172 000 Ft, saját forrás 2 043 000 Ft. A Közép-Ma-
gyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2006. december 20-i ülésén 4 100 000 Ft-ra csökkentett, vissza nem térítendô
támogatásban részesítette a pályázatot.

Mivel a megítélt támogatás az eredetileg igényelt támogatási összegnél lényegesen alacsonyabb mértékû lett, lehetôség
nyílt az eredeti pályázat mûszaki tartalmának – a támogatási összeggel arányos – módosítására. A módosított költségve-
tés benyújtására 2007. február 27-én került sor, amely az alábbiak szerint alakult: a projekt összköltsége 5 440 000 Ft-ra
csökkent, a támogatási igény a KMRFT által megítélt 4 100 000 Ft maradt, a saját forrás pedig ezáltal 1 340 000 Ft-ra
csökkent. 
2007. április 25-ig csak szóbeli értesítés érkezett a módosított pályázat elfogadásáról, azonban írásos dokumentum, tá-
mogatási szerzôdés még nem született a döntésrôl. 

2.7. Egyéb közhasznú tevékenységek

2.7.1. A BVK nemzetközi tevékenysége

A BVK munkájában kiemelt jelentôségû az Ile-de-France, a Brüsszeli Fôvárosi Régiók és Budapest Fôvárosi Önkor-
mányzata közötti gazdasági kapcsolat fejlesztése, valamint a közös európai uniós pályázatok (pl. CIP EIC pontokhoz va-
ló kapcsolódás) összeállításában való részvétel.

2006 novemberében folytatódtak a kétoldalú tárgyalások a Vienna Business Agency (VBA) és a BVK szakértôi között.
A tárgyalások eredményeként 2007-ben üzletemberek részére információs napok megszervezésére fog sor kerülni Buda-
pesten és Bécsben.
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2006–2007. vonatkozásában a következô megállapodás született: 

1. BVK–VBA workshopot szervez Budapesten a budapesti KKV-k számára. Témája az osztrák befektetési le-
hetôségek, és az osztrák vállalatalapítási tudnivalók ismertetése lesz.

2. A VBA mentorálja egy magyar KKV osztrák piacra való jutását, segítséget nyújt a magyar KKV klaszterek kiala-
kításában, elsôsorban az IKT területén.

A Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. (ITDH) és a BVK 2005. évi együttmûködése során Budapest
Fôváros Fôpolgármesteri Hivatalával kölcsönösen felmerült az igény, hogy a jó munkakapcsolat 2006. folyamán tovább
bôvüljön a FÁK-országok irányában és a távol-keleti viszonylatokban (Kína, Dél-Korea). Ennek kapcsán az említett 
ázsiai országokból üzletemberek küldöttségének fogadására került sor Budapesten, a BVK épületében.

A BVK–FÁK piaci koordinációs programcentrum továbbfejlôdött és szoros kapcsolatban áll Budapest Fôváros Fôpol-
gármesteri Hivatalával, a moszkvai magyar kereskedelmi képviselettel, valamint az ITDH területileg illetékes osztályá-
val és a Külügyminisztériummal. Ennek az együttmûködésnek hosszú távú mûködtetésével lehetôség van az Európai
Unió TACIS és más Európai Uniós Alapok befogadására, összehangolására nemzeti szinten.

A 2005. évi mongol és dél-koreai üzleti missziók eredményeképpen 2006 folyamán is több üzletember találkozó meg-
rendezésre került sor Budapesten. Ezek megszervezésében a BVK jelentôs feladatokat teljesített. 

A BVK a Jordán Hasemita Királyság Nagykövetségével együtt 2006 decemberében megrendezte a második
Magyar–Jordán–Iraki Fórumot Budapesten, melyen több mint 30 vállalkozás vett részt.

2006-ban az alábbi nemzetközi rendezvények megszervezésében vett részt a BVK:
• Asia Center – BVK Együttmûködési Megállapodás
• Industria Kiállítás és Vásár: A BVK és EU-s projekt partnereinek bemutatkozása
• Vajdasági Vállalkozók a BVK-ban: KKV fejlesztés tapasztalatai Budapesten 
• Chineese – Hungarian businessmen’s meetings in Budapest
• A BVK és Kína 1997–2006 közötti gazdasági kapcsolatainak bemutatása Kanton fôpolgármesterének

Nemzetközi kapcsolati rendszerünk együttmûködô partnerei:
• Budapest Fôváros Önkormányzata
• Külügyminisztérium
• ITDH
• Nemzetközi projektpartnerek

2.7.2. Intézményi akkreditáció – felnôttképzés

A BVK-t a Felnôttképzési Akkreditáló Testület a lefolytatott akkreditációs eljárás eredményeként AL-1041-es lajstrom-
számon, mint akkreditált felnôttképzést folytató intézményt, valamint a Fôvárosi Munkaügyi Központ 01-0726-05 
számon hatósági nyilvántartásba vette. Ezzel lehetôség nyílt a budapesti vállalkozói szféra akkreditált szakmai képzésé-
re. Az akkreditáció, annak állami elismerése és tanúsítása, hogy az adott intézmény, vagy program szervezettsége, a te-
vékenység tartalma és szabályozottsága olyan színvonalú, ami garanciát jelent arra, hogy az ügyfél magas színvonalú
szolgáltatásban részesüljön.

A BVK által meghirdetett képzéseken, így a Regionális Operatív Program (ROP-3.3.1.-2005-02-0009/35) keretén belül
az egyetemi hallgatók számára vállalkozói ismeretek képzése történt folyamatosan a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvánnyal közösen, amelyen az év során 96 hallgató vett részt. A vállalkozásfinanszírozási ismeretek, üzleti terv 
készítés módszertana és technikája képzésben 20 fô tanácsadó részesült, a WELCOME eLearning program 65 fô vállal-
kozó részére került bemutatásra.

A véleménykérô lapok alapján a programokat átlagban nagy megelégedettség jellemezte. Felnôttképzési szolgáltatást 
10 fô vett igénybe (elôzetes tudásszintfelmérés, igényszintfelmérés). A BVK által meghirdetett képzéseken 2006-ban
összesen 181 fô vett részt. 
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2.7.3. Rendezvényszervezés

2006-ban a BVK által szervezett rendezvényeken 1815 vállalkozás vett részt. A rendezvények célja a magyar kis- és kö-
zépvállalkozások segítése az EU-csatlakozással elôállt új kihívásokhoz történô alkalmazkodásra. Ezt elsôsorban üzletem-
ber-találkozók szervezésével, új partnerkapcsolatok építésével, tanácsadással és marketinglehetôségekkel lehet elérni. A
rendezvények szervezésénél is ezek az érdekek kerültek elôtérbe.

A BVK 2006. évben összesen 11 rendezvényt bonyolított le:

Konferenciák:
• Budapesti Tanácsadók felkészítô konferenciája
• Orvoskonferencia 
• Iraki–Jordán Gazdaságpolitikai Tájékoztató Fórum
• Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Konferencia
• EMN Mikrohitel Konferencia 
• Kiállítás, Fórum szervezése KKV-k részére az Industria 2006. kiállításon
• Magyar–kínai üzletember-találkozó
• WELCOME info nap „A WELCOME (Web alapú E-Learning oktatás a Modern Európa Kis- és Középvállalkozói

(KKV) és Kézmûvesei számára)” 
• Szakmai Fórum a diplomások munkavállalási lehetôségeirôl
• Nôi vállalkozói klub 

2.7.4. A BVK minôségirányítása

A BVK 2000. november óta a DNV Magyarország Kft. által ISO 9001 szabvány szerint minôsített szervezet. 
2003 decemberében a Közalapítvány tanúsíttatta az ISO 9001:2000 szabvány elôírásainak megfelelôen mûködtetett
minôségirányítási rendszerét. A tanúsítvány megújítása 2007 februárjában további három évre (2010. március 29-ig)
megtörtént. A tanúsítvány az alábbi tevékenységi körökre érvényes: 

• tanácsadás,
• felnôttképzés,
• rendezvényszervezés,
• vállalkozások finanszírozása, hitelügyintézés,
• szolgáltatási termék fejlesztése.

2.7.5. A BVK részvétele a budapesti vállalkozásfejlesztési koncepció stratégiájának kidolgozásában

A Kuratórium elnöke tagja a Fôvárosi Foglalkoztatáspolitikai Kollégiumnak.

Az ügyvezetô igazgató az alábbi szervezetek munkájában vesz részt:

• Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Versenyképességi Tanács (GKM VT) 
• Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács, Operatív Fejlesztési Bizottság (BAFT OFB) 
• Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége (GTTSZ) 
• Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács, Innovációs és Vállalkozásfejlesztési Bizottság (KMRFT IVB) 
• Szent István Egyetem, Gazdasági Tanács (SZIE GT) 

2.7.6. A BVK székházának 2006. évi felújítási költségei

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány feladata egy korszerû, multifunkcionális vállalkozásfejlesztési központ
kialakítása, amely egyszerre ad helyet információs rendezvényeknek, termékbemutatóknak, kisebb szakkiállításoknak,
hazai és nemzetközi vállalkozói találkozóknak, tanácsadói és hitelezési tevékenységeknek, képzési programoknak, vala-
mint a közalapítvány mûködési feltételeinek.

A BVK sikeresen megvalósította pályázat útján a multifunkcionális vállalkozói központ létrehozásának koncepcióját,
elkészítette az engedélyezési tervdokumentációt.
Fentiekkel összhangban kialakításra került egy új, ügyfélforgalmi bejárat, amely automata üveg tolóajtón át egy felvo-
nóhoz vezet, mely megfelel az Európai Unió által elôírt akadálymentes megközelítésnek. 
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A lift beépítésével egy idôben, a kialakult szolgáltatási funkciók biztosításához, az épület belsô terének átalakítására volt
szükség, ami a puritán egyszerûséget ötvözi az informativitással.
Ezek a munkák 2005-ben kezdôdtek, és 2006. elsô negyedévében fejezôdtek be, összes költségei 1 572 580 forintot jelen-
tettek.

• A földszinti bejáratnál a belsô térben távirányítású kirakatrács került kiépítésre biztonsági okokból. 
• A biztonság fokozásának érdekében kamerarendszer került kiépítésre, amivel az épület 3 homlokzatát és a földszin-

ti bejáratot lehet felügyelni. A rendszer mozgás esetén digitális adattárolóra rögzíti az eseményeket.
• A Rákóczi úti ablakoknál, illetve kirakatoknál világító reklámtáblák kerültek elhelyezésre, amelyek a BVK-ról és

a BVK által nyújtott szolgáltatásokról informálják az ügyfeleket.

Az épület üzemeltetése és a társasház mûködtetése:

A Társasház a célbefizetéseket a kazánház kéményének a bélelésére, valamint az épület gázhálózatának felújítására volt
kénytelen fordítani, mert azok mûszaki állapota a munkálatokat megkövetelte. Befizetési kötelezettségünk emiatt
536 253 forint volt.
Az épület zavartalan üzemeltetése érdekében a BVK az elavult épületgépészeti berendezések pincei és földszinti (víz-,
csatorna- és fûtéshálózat) szükséges javítását-karbantartását hajtotta végre. A belsô átalakításból adódó munkálatok ki-
vitelezése is megtörtént.
Az épület V. emeleti ingatlanrészének társasháztól történô megvétele 7 350 000 forint volt. 

VII.

A VEZETÔ TISZTSÉGVISELÔK JUTTATÁSAI

A közalapítvány kuratóriumának és felügyelôbizottságának tagjai tiszteletdíjban, vagy egyéb más juttatásban nem része-
sültek.

Budapest, 2007. március 22.

Dr. Nagy Ákos s. k.
a kuratórium elnöke
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HELYESBÍTÉS

A Fôvárosi Közlöny 2007. június 15-én megjelent 9. számában az 1172. oldalon a IX. kerületi közterület-eln-
evezésekrôl szóló tájékoztató 10. pontjában a 38130/5 helyrajzi számú közterület elnevezése helyesen: 

Honvédmenház utca

A hibáért szíves elnézésüket kéri a
Szerkesztôség
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