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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

971/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 7. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rög-
zített egyetértési jog gyakorlására – Bp. I. kerület
KÉSZ” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

972/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 62. pontként tárgyalja meg 
a „Kedvezményes BKV-bérlet a gyermekét nevelô
szülô számára” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

973/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 56. pontként tárgyalja meg
„Az egészségügyi intézmények struktúraátalakítási
pályázatához kapcsolódó megállapodások” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

974/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg 
az „Oktatási ágazati pályázatok” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

975/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „Együttmûködési megállapodás
Budapest és Firenze város között” címû elôterjesz-
tést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

976/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 53. pontként tárgyalja meg a
„Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei – Kohéziós Alap határo-
zat módosítás” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

977/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 54. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a »Budapest és vonzáskörzete zajtérké-
pe« címû projekt keretén belül elkészített Budapest
Fôváros stratégiai zajtérképének elfogadásához”
címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

978/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 27. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Budapest XIII. kerület, Róbert Károly
krt. menti közterületek határrendezésére” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

979/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és ebédszünet elôtti utolsó napi-
rendként tárgyalja meg „A 2020-as budapesti 
olimpiai nagyprojekt lehetséges helyszínei” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

980/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 19. pontként tárgyalja meg a
„3. sz. városi fôforgalmi út menti lakóterületek zaj
elleni védelme” címû projekttel kapcsolatos módo-
sítások” címû elôterjesztést.
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2007. június 28-i ülésének 

jegyzôkönyvébôl



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

981/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Budapest portál rend-
szer tartalomszolgáltatóként történô üzemeltetése
tárgyában vállalt kötelezettségvállalás módosításá-
ra” címû elôterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

982/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 29. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a »CLIMATE Creating Leading edge
Initiatives for Mobility, Accessibility, Transport
and the Environment (Vezetô kezdeményezések a
mobilitásért, az elérhetôségért, a közlekedésért és 
a környezetért)« c. CIVITAS Plus pályázat benyúj-
tására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

983/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fôgáz Zrt. privatizá-
ciós tanácsadó kiválasztására” címû elôterjesztést
nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

984/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 63. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a FEGSZ megszüntetésére” címû elôter-
jesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

985/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 38. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Bp. III. ker., Óbudai Gázgyár területére
a Budapest Zrt. által készített végleges Fejlesztési
Terv elfogadására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

986/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 50. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Mol és OTP részvények átsorolására és
minimáláruk meghatározására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

987/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/g pontként tárgyalja meg a
„Javaslat bizottsági tag pótlására” címû elôterjesz-
tést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

988/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Ughy Attilának a „Javaslat Buda-
pest Fôváros Közgyûlésének a települési folyé-
konyhulladék-gazdálkodással összefüggô önkor-
mányzati feladatokról, különösen a települési fo-
lyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Fôv.
Kgy. rendeletének módosítására” címû napirend
levételére vonatkozó indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

989/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a
„A 4-es metró projekt helyzetének és elôrehala-
dásának bemutatása, a Rákóczi téren megvalósí-
tandó mélygarázs megalapozottságának vizsgálata”
címû tájékoztatót.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

990/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1/a Javaslat új tag megválasztására a Szent János

Kórház kórházi felügyelôtanácsába.
1/b Javaslat új tag megválasztására a Szent Margit

Kórház kórházi felügyelôtanácsába. 
1/c Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásá-

ban lévô egészségügyi intézmények tulajdonosi
felügyelôtanácsainak szervezeti és mûködési
szabályzatának módosítására. 

1/d Javaslat közalapítványi tisztségviselôk megvá-
lasztására. 

1/e Javaslat a Közép-magyarországi Regionális 
Ifjúsági Tanács tagjának kijelölésére.

1/f Hozzájárulás a BKV Zrt. DBR Metró Projekt
Igazgatósága új vezetôjének kinevezéséhez. 

1/g Javaslat bizottsági tag pótlására.
2. A 4-es metró projekt helyzetének és elôrehala-

dásának bemutatása, a Rákóczi téren megvaló-
sítandó mélygarázs megalapozottságának vizs-
gálata.
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3. Javaslat a közterület- és városrésznevek meg-
állapításáról, valamint azok jelölésérôl szóló
9/1989. (1990. I. 31.) Fôv. Tan. rendelet módo-
sítására. 

4. Javaslat Budapest Fôváros Közgyûlésének a
települési folyékonyhulladék-gazdálkodással
összefüggô önkormányzati feladatokról, külö-
nösen a települési folyékony hulladékkal kap-
csolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról
szóló 60/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosítására. 

5. Javaslat a Budapest fôváros közigazgatási te-
rületén a jármûvel várakozás rendjének egysé-
ges kialakításáról, a várakozás díjáról és az
üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályo-
zásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. ren-
delet módosítására. 

6. Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet mó-
dosítására Budapest II. kerület, Kossuth Lajos
utca–Rákóczi utca–Zrínyi utca–Petôfi utca 
által határolt terület, Budapest X. kerület, Ke-
repesi út–Malomárok utca–Vízimalom utca–
Keresztúri út által határolt terület, Budapest 
XV. kerület, Újpalota–Parkváros (Szentmihályi
út–Rákospalotai határút–91115 hrsz. közterü-
let–Hûtô utca–Késmárk utca–erdôterület által
határolt) területe.

7. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben
rögzített egyetértési jog gyakorlására – Bp.
XIII. kerület, Teve utca–Róbert Károly körút–
Váci út–Petneházy utca által határolt terület
Kerületi Szabályozási Terve.

8. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben
rögzített egyetértési jog gyakorlására – Bp. 
I. kerület KÉSZ.

9. Javaslat a fôvárosi építészeti-mûszaki tervta-
nács mûködési rendjérôl szóló önkormányzati
rendelet megalkotására. 

10. Javaslat a Pedagógus és Nôvérszálló mûkö-
désének racionalizálására, a 246/2007. (III. 1.)
Fôv. Kgy. határozat végrehajtására. 

11. Javaslat közoktatási intézmények alapító
okiratainak módosítására. 

12. Oktatási ágazati pályázatok.
13. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház gazdál-

kodási elôlegkérelmének kezességvállalására
és fôvárosi önrész biztosítására.

14. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Ren-
delôintézet Kht.-nak a létszámleépítéssel kap-
csolatos költségeinek megelôlegezésére. 

15. A megszûnt Fôvárosi Ukrán Önkormányzat
záróbeszámolója. 

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

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

18. Javaslat „Budapest Fôváros Önkormányzata és
Budapest XVI. kerület Önkormányzata között
a Fôvárosi Közterület-felügyelet II. számú
Alközpontjának fejlesztésérôl, létszámbôvíté-
sérôl és mûködésérôl kötött megállapodás”
megszûnésének tudomásul vételére.

19. Javaslat a GKM által kiírt pályázaton való
részvételre az Euro Velo kerékpárút-hálózat
szakaszainak építésére és tervezésére.

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

21. Javaslat a 2007. évi foglalkoztatási pályázatok
támogatására. 

22. „3. sz. városi fôforgalmi út menti lakóterületek
zaj elleni védelme” címû projekttel kapcsola-
tos módosítások.

23. Javaslat a „Budapesti Történeti Múzeum
Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem”
beruházás többletforrásának biztosítására és az
engedélyokirat 2. sz. módosításának jóváha-
gyására.

24. Javaslat a kulturális intézmények feladatracio-
nalizálásához kapcsolódó létszámleépítési
költségek megelôlegezésére.

25. Javaslat az egészségügyi intézmények létszám-
csökkentéseivel kapcsolatos központi költség-
vetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra.

26. Javaslat a „Szent István Kórház, kórházössze-
vonással kapcsolatos feladatok” elôirányzatá-
nak átcsoportosítására és az új feladatok enge-
délyokiratának jóváhagyására. 

27. Javaslat a 2007. évi drogellenes, drogpreven-
ciós programok közszolgálati szerzôdéssel, ill.
egyéb módon történô támogatására. 

28. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi
intézmények gazdálkodási rendjének raciona-
lizálásával összefüggô végleges létszámleépí-
tések miatti kifizetések elszámolására.

29. Javaslat az Észak-Pesti Térségi Integrált Szak-
képzô Központ kölcsönszerzôdésének jóváha-
gyására.

30. Javaslat a Szent István Közgazdasági Szak-
középiskola és Kollégium bôvítés, tornaterem-
építés célokmány módosítására.

31. Javaslat a Budapest XIII. kerület, Róbert Ká-
roly krt. menti közterületek határrendezésére.

32. Javaslat a 2007. évi Esélyegyenlôségi és civil
célú bizottsági keret céltartaléka terhére alapít-
ványok, társadalmi szervezetek támogatására. 

33. Javaslat a Budapest Fôváros Önkormányzata
és Oláh Imre, valamint gyermekei közötti pe-
ren kívüli egyezség megkötésére.
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34. Javaslat egyes, az Operatív Programok
2007–2008. évi akcióterveiben nevesíteni kí-
vánt beruházási feladat engedélyezési okmá-
nyainak jóváhagyására.

35. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi költségvetésérôl szóló 11/2007. 
(III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

36. Javaslat a „CLIMATE Creating Leading edge
Initiatives for Mobility, Accessiblity, Transport
and the Environment (Vezetô kezdeményezé-
sek a mobilitásért, az elérhetôségért, a közle-
kedésért és a környezetért)” c. CIVITAS Plus
pályázat benyújtására.

37. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásá-
ban mûködtetett szociális intézmények átszer-
vezésére. 

38. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Ott-
hona (Kamaraerdô) területén lévô „Bagolyvár
kápolnára” vonatkozó Használati Megállapo-
dás és kiegészítésének módosítására.

39. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Ott-
hona (1103 Budapest, Gergely utca 85.) szék-
helyének tulajdonjog rendezésére peren kívüli
egyezség keretein belül, területarányos telek-
csere útján.

40. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító
okiratának módosítására.

41. Javaslat a Kolibri Színház és a Budapesti Báb-
színház alapító okiratának módosítására. 

42. Pesterzsébeti gyûjtôcsatorna engedélyokirata.
43. Javaslat a XI. Hosszúréti út mentén fekvô,

1835/5 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történô
értékesítésére.

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

45. Javaslat a Bp. III. ker., Óbudai Gázgyár terü-
letére a Budapesti Zrt. által készített végleges
Fejlesztési Terv elfogadására.

46. Javaslat az állami gondoskodásból 1997. no-
vember 1. elôtt nagykorúvá válásuk miatt kike-
rült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására
kiírt pályázat benyújtására. 

47. Javaslat gyermekvédelmi intézmények vezetôi
kötelezô óraszámának módosítására 2007/2008.
tanévre.

48. Javaslat a belsô iskolák további mûködtetésére. 
49. Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány

2006. évi beszámolója elfogadására.
50. Javaslat a Talentum Kulturális Alapítvány

2006. évi beszámolójának elfogadására. 
51. Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzet-

közi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
2006. évi közhasznúsági jelentésének elfoga-
dására.

52. Budapest XI. kerület, Hengermalom út 49–51.
Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatá-
val kapcsolatos, 1 875 000 Ft behajthatatlanná
vált követelés leírása.

53. Elôterjesztés a 2007. évre érvényes csatorna-
használati díjba beépített fejlesztési célú pénz-
eszköz átadás-átvételérôl, a csatornahasználati
díjba beépített bérleti díjról, valamint a pénz-
ügyi elszámolásról szóló megállapodás meg-
kötésére.

54. Elôterjesztés az ún. önerôs (magánszemélyek
és gazdasági társaságok) beruházásban meg-
valósuló csatornák ajándékozási szerzôdéssel
történô vagyonátvételére.

55. Javaslat Budapest-Zugló Önkormányzata köz-
igazgatási területén lévô, a Rákos-patak men-
tén fekvô közterületi ingatlanok tulajdonrende-
zésére és telekalakítására.

56. Javaslat a Bp. XI., Budafoki u. 185–189. sz.
alatti, 3993/4 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján
történô értékesítésére. 

57. Javaslat a Mol és OTP részvények átsorolására
és minimáláruk meghatározására.

58. Az Európai Mobilitási Héthez és az Autómen-
tes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló
2007. évi Karta elfogadása. 

59. Javaslat a DBR Metró Projekt Igazgatóság
2006. évi igazgatási költségeinek felhasználá-
sáról készült elszámolás elfogadására. 

60. Javaslat az „M1–M7 autópálya fôvárosi beve-
zetô szakaszán tömegközlekedési autóbuszsáv
létesítése” tárgyú, a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség szervezeti keretei között mûködô
Regionális Fejlesztés Operatív Program által
támogatott projekt támogatási szerzôdésének
határidô-hosszabbítására.

61. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei – Kohéziós Alap ha-
tározat módosítás.

62. Javaslat a „Budapest és vonzáskörzete zajtér-
képe” címû projekt keretén belül elkészített
Budapest Fôváros stratégiai zajtérképének el-
fogadásához.

63. A Fôvárosi Szociális Közalapítvány 2006. évi
pénzügyi és szakmai beszámolója. 

64. A Közraktárak (hrsz.: 37061/5) telekalakítási
ügye. 

65. Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
2007. I. félévi tevékenységérôl. 

66. Az egészségügyi intézmények struktúraátala-
kítási pályázatához kapcsolódó megállapo-
dások.

67. Javaslat közterület személyrôl történô elneve-
zésére a XII. kerületben. 

68. Javaslat közterület személyrôl történô elneve-
zésére a XXII. kerületben.

69. Javaslat a „8206 Bûnmegelôzési célú bizottsá-
gi keret” utalásának engedélyezésére. 

70. A Varga Jenô Közgazdasági Szakközépiskola
és Szakiskola (1201 Budapest, Vörösmarty u.
30.) névváltoztatása.
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71. Javaslat a 2007. évi felújítási és fejlesztési
engedélyezési okmányok (oktatási ágazat)
felülvizsgálatára.

72. Kedvezményes BKV bérlet a gyermekét ne-
velô szülô számára.

73. Javaslat a FEGSZ megszüntetésére.
74. Demeter Miklósné gondnok fellebbezése

Csathó Csaba személyi térítési díj ügyében.
75/a Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határo-

zatok végrehajtásáról.

Ebédszünet elôtti utolsó napirend:
A 2020-as budapesti olimpiai nagyprojekt lehetséges

helyszínei.

A napirend 1/a pontja: Javaslat új tag megválasztá-
sára a Szent János Kórház kórházi felügyelôtanácsába.

Elôadó: Horváth Csaba

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

A napirend 1/b pontja: Javaslat új tag megválasztá-
sára a Szent Margit Kórház kórházi felügyelôtanácsába.

Elôadó: Horváth Csaba

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

A napirend 1/c pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmények
tulajdonosi felügyelôtanácsainak szervezeti és mûködési
szabályzatának módosítására.

Elôadó: Dr. Szolnoki Andrea

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

A napirend 1/d pontja: Javaslat közalapítványi tiszt-
ségviselôk megválasztására.

Elôadó: Horváth Csaba

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

A napirend 1/e pontja: Javaslat a Közép-magyaror-
szági Regionális Ifjúsági Tanács tagjának kijelölésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1002/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Tanács
tagjának Móricz Esztert jelöli.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntésrôl a Szo-
ciális és Munkaügyi Minisztériumot tájékoztassa.
Határidô: a döntést követô 45 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/f pontja: Hozzájárulás a BKV Zrt.
DBR Metró Projekt Igazgatósága új vezetôjének kineve-
zéséhez.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1003/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja Balogh Árpádnak a BKV Zrt. DBR
Metró Projekt Igazgatóság vezetôjévé történô kine-
vezését. Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Közgyû-
lés döntésérôl tájékoztassa a BKV Zrt. vezérigaz-
gatóját. 
Határidô: a döntést követô 5 nap 
Felelôs: dr. Demszky Gábor  

A napirend 1/g pontja: Javaslat bizottsági tag pótlá-
sára.

Elôadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1004/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Dr. Bakonyi Tibor lemondását a vá-
rosüzemeltetési és környezetgazdálkodási bizottsági
tagságáról, és egyidejûleg megválasztja Szalkai Ist-
vánt a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási
Bizottság tagjának 2007. június 28-i hatállyal.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
változtatás átvezetésérôl az SZMSZ-ben.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: A 4-es metró projekt helyze-
tének és elôrehaladásának bemutatása, a Rákóczi téren
megvalósítandó mélygarázs megalapozottságának vizs-
gálata.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1005/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy nem fo-
gadja el a 4-es metró projekt helyzetének és
elôrehaladásának bemutatásáról és a Rákóczi téren
megvalósítandó mélygarázs megalapozottságának
vizsgálatáról szóló elôterjesztést. Felkéri a fôpol-
gármestert – 30 napon belül – egy olyan jelentés
készítésére, amely a metróbiztos által felvetett prob-
lémákra konkrét, határidôs megoldást is tartalmaz.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2007. augusztusi
rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.
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A napirend 3. pontja: Javaslat a közterület- és vá-
rosrésznevek megállapításáról, valamint azok jelölésérôl
szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Fôv. Tan. rendelet módosí-
tására.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 36/2007. (VII. 12.) Fôv. Kgy. rendele-
tét a közterület- és városrésznevek megállapításá-
ról, valamint azok jelölésérôl szóló 9/1989. (1990.
I. 31.) Fôv. Tan. rendelet módosításáról a 4. számú
melléklet szerinti tartalommal. 

A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Közgyûlésének a települési folyékonyhulladék-gazdál-
kodással összefüggô önkormányzati feladatokról, külö-
nösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.)
Fôv. Kgy. rendeletének módosítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1006/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Németh Szilárdnak az elôterjesztés
napirendrôl történô levételére vonatkozó ügyrendi
indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1007/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Dr. Endrédy Istvánnak az elôter-
jesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügy-
rendi indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1008/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett rendelettervezetet nem fogadja el.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1009/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és az ebédszünet után elsô 
pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Trafó Kortárs 
Mûvészetek Háza, a Szabad Tér Színház Kht., 
a József Attila Színház Kht., valamint a Petôfi
Csarnok Fôvárosi Ifjúsági Szabadidô Központ Kht.
felügyelôbizottsága tagjainak, könyvvizsgálójának
megbízására, valamint a Budapesti Fesztiválköz-
pont Kht. és a Vidám Színpad Kht. új felügyelôbi-
zottsági tagjainak megbízására” címû napirendet.

A napirend 5. pontja: A 2020-as budapesti olimpiai
nagyprojekt lehetséges helyszínei. 

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1010/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István módosító indítványát,
mely szerint: 
„A Fôvárosi Közgyûlés a 2020. évi olimpiai rende-
zéssel összefüggô fôvárosi feladatok koordinálásá-
ra a Fôvárosi Közgyûlésre vonatkozó törvény par-
lamenti megalkotását követôen eseti vagy állandó
bizottságot hoz létre”.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1011/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy határoz, hogy a 2020-as budapesti nyári olim-
pia helyszíneirôl szóló végsô döntés elôtt, annak
infrastrukturális megalapozása céljából kezdemé-
nyezi a Pricewaterhouse Coopers megvalósítha-
tósági tanulmányában és a mellékelt térségalkal-
massági hatásvizsgálatok 1. ütemében elôirányzott 
budapesti közlekedés- és közmûfejlesztési tételek
prioritásainak meghatározását – összhangban a
Podmaniczky Program felülvizsgálatával. A célirá-
nyos mûszaki, gazdasági és ütemezhetôségi értéke-
lésnek különös tekintettel kell lenni az olimpiai
céldátumra, valamint az „olimpiai” közlekedési és
közmû infrastruktúra 2006-os áron, fôvárosi vi-
szonylatban mintegy 2300 Mrd Ft-ra becsült nagy-
ságrendjének alakulására.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1012/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
áttekintve az olimpiai tervezés 2002–2007 közötti
elôzményeinek eddigi eredményeit úgy határoz,
hogy a fôvárosi helyszín(ek)rôl szóló végsô döntést
a fôvárosi olimpiai tervezési folyamat 2007. évi 
2. üteme alapján – legkésôbb 2007. december 
31-ig – hozza meg. Ennek tárgya a 3. számú mel-
léklet szerinti hatásvizsgálatban feltárt olimpiai ak-
cióterületek városszerkezeti beilleszkedésének és
közlekedéshálózati pozíciójának komplex értékelé-
se alapján továbbtervezésre kerülô kombinált olim-
piai projekttérség (olimpiai opció) meghatározása.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1013/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy határoz, hogy a PWC által az elôzmények so-
rán feltárt 3. számú opciót – „zöldmezôs elôvárosi
olimpia” – várostervezési, városüzemeltetési és
sportdiplomáciai szempontból továbbtervezésre 
alkalmatlannak ítéli, nem kizárva, hogy indokolt
esetben egyes sportrendezvények ebben a tér-
ségben kerüljenek lebonyolításra. Egyúttal szüksé-
gesnek tartja a másik két opció – a „Duna menti
olimpia” és a „Városmegújítás olimpiája” – végsô
döntéshozásra alkalmas további várostervezési 
elmélyítését, azok területi kombinációjával. 
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1014/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy határoz, hogy elsô döntési körben az olimpiai
fôstadion funkcióra a 2020-ban két metróvonal 
által is határolt, sporttörténelmet hordozó patinás,
de felújítandó Puskás Ferenc Stadiont és térségét
(BOK terület) tartja a legalkalmasabbnak, melynek
távlati biztosítása érdekében, együttmûködést kez-
deményezve az érintettekkel, meghozza a szüksé-
ges intézkedéseket. A fenti opció ellehetetlenülése
esetén fôstadion céljára a Csepel-sziget északi
részét tartja a legalkalmasabbnak.
Határidô: 2007. szeptember 30. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1015/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy határoz, hogy a BOM által menedzselt és 
finanszírozott, készülô Olimpiai Törvény elôkészí-
tésében – még a Parlamenthez öt párti konszenzus-
sal történô beterjesztése elôtt – érdemben részt 
kíván venni és felkéri a fôpolgármestert, hogy a
kormányzati illetékesekkel vezetôi szinten vegye
fel a kapcsolatot. A Fôv. Kgy. a végleges olimpiai
helyszínrôl csak az Olimpiai Törvény hatálybalé-
pése után dönt.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1016/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy határoz, hogy a mellékelt térségalkalmassági
hatásvizsgálat során feltárt potenciális olimpiai 
akcióterületek 2007–2020-as távlatú területbiztosí-
tása, illetve a fôvárosi olimpiai területhasználat
jogi-szabályozási kockázatainak minimalizálása
érdekében – saját, és az érintett kerületekkel egyez-

tetett hatáskörben, a készülô Olimpiai Törvénnyel
összhangban – sürgôsséggel jogi, szabályozási és
pénzügyi intézkedéseket kezdeményez. Kiemelt
cél az FSZKT és a KSZT-k közötti érdekellentétek
célirányos áthidalása, továbbá az érintett tulajdo-
nosi-befektetôi igények és az olimpiai területszük-
ségletek távlatos összehangolása. Ennek érdekében
felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon 
arról, hogy a 2008. évre készülô Vagyongazdálko-
dási irányelvek 4. számú mellékletében a 4. szám
alatt mellékelt fôvárosi önkormányzati tulajdonú
ingatlankimutatásból kiválasztott és szükséges
mintegy 200–230 hektár ingatlanállomány is szere-
peljen.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1017/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A BOM-PWC olimpiai tervezési elôkészületeihez
csatlakozva úgy dönt, hogy a fôvárost közvetlenül
érintô 2007–2011 közötti olimpiai várostervezési
munkálatok szükséges pénzügyi fedezeteként
elôirányzatot biztosít. Ezért 2007-ben megemeli a
„7202 Fôépítészi feladatok” cím dologi kiadások
elôirányzatát 20 000 E Ft-tal és ezzel egyidejûleg
csökkenti a „9300 Általános tartalék” elôirány-
zatot. 
Határidô: 2007. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1018/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Tekintettel az olimpiai nagyprojekt jelentôségére
és nagyságrendjére úgy határoz, hogy a Podma-
niczky Programba 8. számú prioritásként az olim-
piai nagyprojektet is beemeli.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1019/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy határoz, hogy az olimpiai nagyprojektrôl szó-
ló ez évi végsô döntés digitális megalapozása, a
2008-as Master Plan optimalizálása és 2008–2011
közötti monitoring biztosítása céljából, a fôváros a
rendelkezésre álló budapesti digitális adatbázis
alapján – térinformatikai támogatással – kidolgoz-
tatja az olimpia várostervezési rendszerének infor-
matikai koncepcióját a Podmaniczky Program
adatbázisával összhangban, amely külön költség-
vetési fedezet biztosítását nem igényli.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Képviselôi kérdések, interpellációk

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1020/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ 
elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1021/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Tarlós István interpellációjára adott választ el-
fogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1022/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjára adott választ el-
fogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1023/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Dr. Bagdy Gábor interpellációjára adott választ el-
fogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1024/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ
elfogadja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1025/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Csomós Miklós interpellációjára adott választ el-
fogadja.

A napirend 6. pontja: Javaslat a Trafó Kortárs 
Mûvészetek Háza, a Szabad Tér Színház Kht., a József
Attila Színház Kht., valamint a Petôfi Csarnok Fôvárosi
Ifjúsági Szabadidô Központ Kht. felügyelôbizottsága
tagjainak, könyvvizsgálójának megbízására, valamint a
Budapesti Fesztiválközpont Kht. és a Vidám Színpad
Kht. új felügyelôbizottsági tagjainak megbízására. 

Elôadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

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

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1033/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy napirendjére veszi az „Egyedi tá-
mogatások és az alapítványoknak, társadalmi szer-
vezeteknek való átutalás jóváhagyása a 2007. évi
Kulturális Alapból” címû elôterjesztést.

A napirend 7. pontja: Egyedi támogatások és az ala-
pítványoknak, társadalmi szervezeteknek való átutalás
jóváhagyása a 2007. évi Kulturális Alapból.

Elôadók: Germánné dr. Vastag Györgyi, dr. Bôhm
András

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1034/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy., 
Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költ-
ségvetésérôl szóló rendeletének 15. § (1) bekezdé-
sének b) pontjában a Kulturális Bizottságra átruhá-
zott hatáskörét eseti jelleggel magához vonja.

A „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltarta-
lék”-ából összesen 13 200 E Ft összegben támoga-
tást biztosít a mellékletben felsorolt kérelmezôknek
az ott megjelölt célokra és összegek erejéig.

A mellékletben felsorolt támogatások biztosítása
érdekében Budapest Fôváros Önkormányzata 2007.
évi költségvetésérôl szóló 11/2007. (III. 14.) Fôv.
Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az elô-
irányzatok között úgy csoportosít át, hogy a „9207
Kulturális célú bizottsági keret céltartalék” cím mû-
ködési célú tartalék elôirányzatát 13 200 E Ft-tal
csökkenti, ezzel egyidejûleg megemeli
– a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím

kiadási elôirányzatát 12 150 E Ft-tal, azon belül
- 600 E Ft-tal a támogatásértékû mûködési

kiadás elôirányzatát,
- 11 550 E Ft-tal a mûködési célú pénzeszköz-

átadás, államháztartáson kívülre elôirányzatát,
– az „5701 FÁNK” cím támogatási és kiadási, azon

belül a dologi kiadások elôirányzatát 350 E Ft-tal,
– az „5501 BTM” cím támogatási és kiadási, azon

belül a dologi kiadások elôirányzatát 400 E Ft-tal,
– az „5102 Kolibri Színház” cím támogatási és

kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirány-
zatát 300 E Ft-tal.
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1035/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím 2007.
évi kerete terhére összesen 4900 E Ft összegben az
alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek tá-
mogatásának átutalását engedélyezi:

Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 8. pontja: Javaslat a Budapest fôváros
közigazgatási területén a jármûvel való várakozás rend-
jének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az
üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról
szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: Hagyó Miklós

A Fôvárosi Közgyûlés 

megalkotja 37/2007. (VII. 12.) Fôv. Kgy. rende-
letét Budapest fôváros közigazgatási területén a
jármûvel várakozás rendjének egységes kialakítá-
sáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jár-
mûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005.
(IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szabályo-
zási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. ren-
delet módosítására Budapest II. kerület, Kossuth Lajos
utca–Rákóczi utca– Zrínyi utca–Petôfi utca által hatá-
rolt terület, Budapest X. kerület, Kerepesi út–Malom-
árok utca–Vízimalom utca–Keresztúri út által határolt
terület, Budapest XV. kerület, Újpalota–Parkváros

(Szentmihályi út–Rákospalotai határút–91115 hrsz. köz-
terület–Hûtô utca–Késmárk utca–erdôterület által hatá-
rolt) területe.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1036/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módo-
sításáról szóló 38/2007. (VII. 12.) önkormányzati
rendeletének a Budapest II. kerület, Kossuth Lajos
utca–Rákóczi utca–Zrínyi utca–Petôfi utca által ha-
tárolt területre vonatkozó 1. számú mellékletét.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1037/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének
módosításáról szóló 38/2007. (VII. 12.) önkor-
mányzati rendeletének a Budapest X. kerület, 
Kerepesi út–Malomárok utca–Vízimalom utca–
Keresztúri út által határolt területre vonatkozó 
2. számú mellékletét.
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Számlatulajdonos pályázó Cél Kap (E Ft)

A Társadalom Elesettjeit Támogatók A TETÔ Galéria kiállításai kezdô festô-, fotó-
Összefogása Alapítvány és textilmûvészek alkotásaiból 200

Alternatív és Független Színházak 
Szövetsége

Az Alternatív Színházi Szemle Fôvárosi Díja 400

ITI Nemzetközi Színházi Intézet 
Magyar Tagozata

Hevesi Sándor Díj 400

Színházi Kritikusok Céhe Kritikusok Díjainak átadása – A Fôváros díja 400

MASZK Országos Színészegyesület Színészi Jutalomjátékok 2000

A Magyar Kézmûvességért 
A Magyar kézmûvesség 2007 

Alapítvány
és A szôlô és a bor – kézmûves szemmel c. pályázatok  500

fôvárosi alkotóinak Fôvárosi Díja és kiadvány készítése

Anyahajó Kulturális Egyesület Reklámok és NEMek c. nemzetközi rendezvény 300

Budapesti Népmûvelôk Egyesülete KincsM Mûvelôdési Házak Majálisa 100

Fényszóró Alapítvány Gyere, táncolj! Táncfesztivál sérült gyermekek részvételével 100

Fôvárosi Kántorátus Alapítvány A fôvárosi egyházzenei élet színvonalas ellátásához 500

Összesen: 4900



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1038/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fôvárosi Szabályozási Keret-
tervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendele-
tének módosításáról szóló 38/2007. (VII. 12.) ön-
kormányzati rendeletének a Budapest XV. kerület, 
Újpalota – Parkváros (Szentmihályi út–Rákospalo-
tai határút–91115 hrsz. számú közterület–Hûtô ut-
ca–Késmárk utca–erdôterület által határolt) terület-
re vonatkozó 3/a és 3/b számú mellékleteit érintô
javaslatokat.

A Fôvárosi Közgyûlés

a mellékletnek megfelelô tartalommal megalkotja
38/2007. (VII. 12.) önkormányzati rendeletét a
Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1039/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosítás fôvárosi
nyilvántartáson történô átvezetésérôl gondoskodjon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fôvárosi Köz-
gyûlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § 
(1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására–
Bp. XIII. kerület, Teve utca–Róbert Károly körút–Váci
út–Petneházy utca által határolt terület Kerületi Szabá-
lyozási Terve.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1040/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) be-
kezdésével összhangban a Budapest XIII. kerület,
Teve utca–Róbert Károly körút–Váci út–Petneházy
utca által határolt területre készült szabályozási terv-
vel – a településrendezési szerzôdés hiányában –
nem ért egyet.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy döntésérôl az érin-
tett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidô: a határozathozatalt követô 3 héten belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Fôvárosi Köz-
gyûlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § 
(1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. –
Bp. I. kerület KÉSZ

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1041/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekez-
désével összhangban a Budapest I. kerület, Kerü-
leti Építési Szabályzat 2007. évi módosításával az
alább felsorolt területekre vonatkozóan egyetért:
– Rác-fürdô utca és környezete (5973 hrsz.)
– Palota-negyed nyugati része
– Úri utca 39.
– Gellérthegyi sikló
– Avar utca 2.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntésrôl az érin-
tett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a fôvárosi építé- 
szeti-mûszaki tervtanács mûködési rendjérôl szóló ön-
kormányzati rendelet megalkotására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés 

megalkotja 39/2007. (VII. 12.) önkormányzati ren-
deletét a fôvárosi építészeti-mûszaki tervtanács
mûködési rendjérôl az 1. számú melléklet szerinti
tartalommal.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1042/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a településrende-
zési és építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló
252/2006. (XII. 7.) Kormányrendelet 10. § (4) be-
kezdés c) pontja alapján a kerületi önkormányza-
tokkal az egyeztetést folytassa le és az annak ered-
ményeként kialakított rendeletmódosítást terjessze
a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi közgyûlés 2007. szeptemberi
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Pedagógus- és
Nôvérszálló mûködésének racionalizálására, a 246/2007.
(III. 1.) Fôv. Kgy. határozat végrehajtására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1043/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Pedagógus- és Nôvérszálló (1097 Bu-
dapest, Gyáli út 33–35.) alapító okiratát az intéz-
mény önfenntartó formában, piaci alapon történô
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továbbmûködtetése és a vállalkozási tevékenység
engedélyezése miatt. Felkéri a fôpolgármestert a
Pedagógus- és Nôvérszálló (1097 Budapest, Gyáli
út 33–35.) 1. számú melléklet szerinti alapító 
okirat módosításának, illetve módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okiratának aláírá-
sára és kiadására.
Határidô: 2007. augusztus 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 40/2007. (VII. 12.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott
oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó
térítési díjak és tandíjak megállapításának szabá-
lyairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tarta-
lommal.

1044/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a benyújtandó pályá-
zatban a létszám eltér az 1052/2007. (VI. 28.) Fôv.
Kgy. határozatban szereplôtôl (20 fô), a végleges
pályázati anyagra vonatkozó javaslatot a Fôvárosi
Közgyûlés 2007. szeptemberi ülése elé kell terjesz-
teni.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés szeptemberi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1045/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Az intézmény zökkenômentes további mûködteté-
se érdekében székhelyének (Budapest IX., Gyáli út
33–35.) legszükségesebb karbantartásához a szük-
séges fedezet biztosítására egyszeri céljelleggel és
elszámolási kötelezettséggel a „9114 Céltartalék az
önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó
kiadásokra” cím 10 000 E Ft-tal történô csökkenté-
sével egyidejûleg megemeli a

„3201 Pedagógus- és Nôvérszálló” cím
támogatási és kiadási elôirányzatát 10 000 E Ft-tal,
ebbôl: dologi kiadás 10 000 E Ft. 00

1046/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest XIV., Rákosszeg park
4. szám alatti 29978/131 hrsz.-ú ingatlant 2007. 
augusztus 1-jétôl a szociálpolitikai ágazat használja.
Határidô: 2007. augusztus 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1047/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslato-
kat, mely szerint: az intézményracionalizálás kere-

tében 2007. augusztus 1-jei hatállyal 20 álláshelyet
véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:

Az átszervezés után az intézmény létszámkeretét
az alábbiak szerint állapítja meg 2007. augusztus 
1-jétôl:

A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötele-
zettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jel-
leggel, elszámolási kötelezettséggel a „9114 Cél-
tartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz
kapcsolódó kiadásokra” cím elôirányzatának
25 398 E Ft-tal történô csökkentésével egyidejûleg
megemeli a 

„3201 Pedagógus- és Nôvérszálló” cím 
támogatási és kiadási elôirányzatát 25 398 E Ft-tal,
ebbôl: személyi juttatás 19 488 E Ft,

munkaadókat terhelô járulékok 5 910 E Ft.

Pályázatot nyújt be 20 álláshely, 20 fô végleges lét-
számleépítés központi költségvetésbôl történô biz-
tosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgo-
zóknak az önkormányzat költségvetési szerveinél 
a meglévô üres álláshelyeken vagy a tervezett új 
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat-
átadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál történô – munkavi-
szonyban töltött ideje folyamatosságának megsza-
kítása nélküli – továbbfoglalkoztatására nincs le-
hetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. szeptember 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Az intézmény mûködési feltételeinek biztosítása
érdekében az elvont támogatás részbeni visszapót-
lására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szer-
kezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím
elôirányzatának 10 022 E Ft-tal történô csökkenté-
sével egyidejûleg megemeli a

„3201 Pedagógus- és Nôvérszálló” cím 
támogatási és kiadási elôirányzatát 10 022 E Ft-tal,
ebbôl: személyi juttatás 4 192 E Ft,

munkaadókat terhelô járulékok 1 484 E Ft,
dologi kiadás 4 346 E Ft.
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Címkód Intézmény megnevezése
Megszûnô

álláshelyek

3201 Pedagógus- és Nôvérszálló 20

Címkód Intézmény megnevezése
Megszûnô

álláshelyek

3201 Pedagógus- és Nôvérszálló 17



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1048/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a Pe-
dagógus- és Nôvérszálló mûködésének racionalizálá-
sára, a 246/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtására” címû elôterjesztés határozati javaslatairól.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1049/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
az intézményracionalizálás keretében 2007. augusz-
tus 1-jei hatállyal 20 álláshelyet véglegesen meg-
szüntet az alábbiak szerint:

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1050/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
az átszervezés után az intézmény létszámkeretét 
az alábbiak szerint állapítja meg 2007. augusztus 
1-jétôl:

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1051/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötele-
zettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jel-
leggel, elszámolási kötelezettséggel a „9114 Cél-
tartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz
kapcsolódó kiadásokra” cím elôirányzatának
25 398 E Ft-tal történô csökkentésével egyidejûleg
megemeli a 

„3201 Pedagógus- és Nôvérszálló” cím 
támogatási és kiadási elôirányzatát 25 398 E Ft-tal,
ebbôl: személyi juttatás 19 488 E Ft,

munkaadókat terhelô járulékok 5 910 E Ft.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1052/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
pályázatot nyújt be 20 álláshely, 20 fô végleges 
létszámleépítés központi költségvetésbôl történô
biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dol-

gozóknak az önkormányzat költségvetési szervei-
nél a meglévô üres álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladat-
átadás következtében az önkormányzat fenntartói
körén kívüli munkáltatónál történô – munka-
viszonyban töltött ideje folyamatosságának meg-
szakítása nélküli – továbbfoglalkoztatására nincs
lehetôség.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. szeptember 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1053/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
az intézmény mûködési feltételeinek biztosítása
érdekében az elvont támogatás részbeni visszapót-
lására a „9114 Céltartalék az önkormányzati szer-
kezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím
elôirányzatának 10 022 E Ft-tal történô csökkenté-
sével egyidejûleg megemeli a

„3201 Pedagógus- és Nôvérszálló” cím 
támogatási és kiadási elôirányzatát 10 022 E Ft-tal,
ebbôl: személyi juttatás 4 192 E Ft,

munkaadókat terhelô járulékok 1 484 E Ft,
dologi kiadás 4 346 E Ft.

A napirend 14. pontja: Javaslat közoktatási intézmé-
nyek alapító okiratainak módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1054/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
módosítja az 1. sz. Fôvárosi Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest
XI., Rácz László u. 73.) alapító okiratát az 1.1. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.

1055/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a 3. sz. Fôvárosi Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest
V., Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát az 1.2. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.

1056/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a 4. sz. Fôvárosi Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértôi és Rehabilitációs Bizottság és
Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (Budapest
II., Csalogány u. 43.) alapító okiratát az 1.3. számú
melléklet szerinti tartalommal.

2007. augusztus 23. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1485

Címkód Intézmény megnevezése
Megszûnô

álláshelyek

3201 Pedagógus- és Nôvérszálló 20

Címkód Intézmény megnevezése
Megszûnô

álláshelyek

3201 Pedagógus- és Nôvérszálló 17



1057/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézmény (Budapest XX., Ma-
gyarok Nagyasszonya tér 1–3.) alapító okiratát az
1.4. számú melléklet szerinti tartalommal.

1058/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Bolyai János Fôvárosi Gyakorló Mû-
szaki Szakközépiskola és Kollégium (Budapest
XIII., Váci út 21.) alapító okiratát az 1.5. számú
melléklet szerinti tartalommal.

1059/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Beszédjavító Intézet és Egy-
séges Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
(Bp. V., Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát az 
1.6. számú melléklet szerinti tartalommal.

1060/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Iskolaszanatórium, Általános
Iskola (Bp. XII., Mátyás király út 31.) alapító
okiratát az 1.7. számú melléklet szerinti tartalom-
mal.

1061/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Ganz Ábrahám Kéttannyelvû Gyakorló
Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest XIX.,
Üllôi út 303.) alapító okiratát az 1.8. számú mellék-
let szerinti tartalommal.

1062/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Károlyi Mihály Fôvárosi Gyakorló
Kéttannyelvû Közgazdasági Szakközépiskola (Bu-
dapest XIII., Váci út 89.) alapító okiratát az 
1.9. számú melléklet szerinti tartalommal.

1063/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
(Budapest I., Toldy Ferenc u. 28–30.) alapító okira-
tát az 1.10. számú melléklet szerinti tartalommal.

1064/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Közgazdasági Szakközépiskola (Bu-
dapest X., Gyakorló u. 21–23.) alapító okiratát az
1.11. számú melléklet szerinti tartalommal.

1065/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Szerb Tanítási Nyelvû Óvoda, Általá-
nos Iskola, Diákotthon és Gimnázium (Budapest
VII., Rózsák tere 6–7.) alapító okiratát az 1.12. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal.

1066/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézménye, Diákotthona és

Gyermekotthona (Budapest XIV., Ajtósi Dürer sor
39.) alapító okiratát az 1.13. számú melléklet sze-
rinti tartalommal.

1067/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Varga István Kereskedelmi, Közgaz-
dasági Szakközépiskola és Szakiskola (Budapest III.,
Hatvany Lajos u. 7.) alapító okiratát az 1.14. számú
melléklet szerinti tartalommal.

1068/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépis-
kola és Szakiskola (Budapest XXI., Szent Imre tér
11.) alapító okiratát az 1.15. számú melléklet sze-
rinti tartalommal.

1069/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Csepel-Sziget Mûszaki Szakközép-
iskola, Szakiskola és Kollégium (Budapest XXI.,
Posztógyár u. 10.) alapító okiratát az 1.16. számú
melléklet szerinti tartalommal.

1070/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert az 1054–1069/2007. 
(VI. 28.) Fôv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó ala-
pítóokirat-módosítások aláírására és a 2.1.–2.16.
számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratok aláírására és kiadására. 
Határidô: 2007. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 41/2007. (VII. 12.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 4. számú mel-
léklet szerint.
Határidô: 2007. június 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Oktatási ágazati pályázatok. 
Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1071/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
támogatja a KMOP 4.1.1 kiemelt projekt Térségi
Integrált Szakképzô Központok létrehozása;
KMOP 4.6.1 Közoktatási intézmények beruházá-
sainak támogatása; KMOP 4.4.2 oktatási-nevelési
intézmények akadálymentes használatának megte-
remtése; 3.1.2 TAMOP Új tartalom fejlesztések a
közoktatásban; 3.1.3 TAMOP Innovatív iskola;
3.1.4 TAMOP Infrastrukturális fejlesztések tartal-
mi támogatása; 3.1.5 TAMOP Pedagógiai kultúra
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korszerûsítése; 3.1.6 TAMOP EGYMI; 3.1.8
TAMOP Pedagógusok új szerepben; 3.2.1 TAMOP
Szolgáltató kulturális szerep erôsítése; 3.2.4
TAMOP Területi együttmûködések; 3.2.2 TAMOP
Új tanulási formák; 3.3.2 TAMOP Oktatási esély-
egyenlôségi programok; 3.4.2 TAMOP SNI pályá-
zati projekteket az oktatási ágazatban.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1072/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A megvalósítás, a pályázatok beadása érdekében 
az oktatási ágazat 7 éves fejlesztési tervébôl törli az
alábbi, céltartalékon lévô 
a) Neumann J. Számítástechnikai Szki., Gimná-

zium bôvítés, rekonstrukció címû feladatról a
2008. évi 170 M Ft-os,

b) Kvassay J. Mûszaki Szki. rekonstrukció, átala-
kítás címû feladatról a 2008. évi 48,5 M Ft-os,
2009. évi 309,7 M Ft-os, 2010. évi 185,4 M Ft-os
(összesen 543,6 M Ft-os),

c) Ingatlanvásárlás címû feladatról a 2008–2010.
évi ütemet 2008. évi 48,0 M Ft-os, 2009. évi 
48,0 M Ft-os, 2010. évi 48,0 M Ft-os (összesen
144 M Ft-os),

d) Középiskolák gép-mûszer fejlesztése címû
feladatról a 2008–2010. évi ütemet 2008. évi
48,0 M Ft-os, 2009. évi 48,0 M Ft-os, 2010. évi
48,0 M Ft-os (összesen 144 M Ft-os),

e) Intézmények berendezés pótlása címû feladatról
a 2008–2010. évi ütemet 2008. évi 48,0 M Ft-os,
2009. évi 48,0 M Ft-os, 2010. évi 48,0 M Ft-os
(összesen 144 M Ft-os),

f) Egyéb intézmények gép-mûszer beszerzése címû
feladatról a 2008–2010. évi ütemet 2008. évi
16,8 M Ft-os, 2009. évi 16,8 M Ft-os, 2010. évi
16,8 M Ft-os (összesen 50,4 M Ft-os),

feladatokat, továbbá
g) a Neumann J. Számítástechnikai Szki., Gimná-

zium bôvítés elôkészítésére jóváhagyott 2008.
évi 4,6 M Ft-os ütemét.

1073/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódóan – figyelemmel az 50/1998. (X. 30.) Fôv.
Kgy. rendelet 21. § (2) bekezdésére – a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1074/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A 1072/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. határozatban fel-
sorolt fejlesztési feladatok törlésével 1200,6 M Ft,
valamint a „9300 Általános tartalék” címrôl 
410,4 M Ft forrást biztosít a pályázatok beadására,
és tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházá-
sok” címen belül az alábbi új feladatokat:

a) szakképzés korszerûsítése 
– Bel-budai TISZK kialakítása 

770 millió Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 40 M Ft, 
2008. 76 M Ft (ebbôl 50 M Ft 
fôvárosi önrész),
2009. 654 M Ft (ebbôl 80 M Ft 
fôvárosi önrész),

– Vegyipari TISZK kialakítása 
1020 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 40 M Ft,  
2008. 76 M Ft (ebbôl 76 M Ft 
fôvárosi önrész) 
2009. 904 M Ft (ebbôl 104 M Ft 
fôvárosi önrész),

– Építôipari TISZK kialakítása
770 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 40 M Ft,  
2008. 76 M Ft (ebbôl 50 M Ft 
fôvárosi önrész), 
2009. 654 M Ft (ebbôl 80 M Ft 
fôvárosi önrész),

– Dél-pesti Mûszaki TISZK kialakítása 
1020 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 40 M Ft,  
2008. 76 M Ft (ebbôl 76 M Ft 
fôvárosi önrész), 
2009. 904 M Ft (ebbôl 104 M Ft 
fôvárosi önrész),

– Dél-budai Mûszaki TISZK kialakítása 
2020 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 40 M Ft,  
2008. 76 M Ft (ebbôl 30 M Ft 
fôvárosi elôkészítés),
2009. 1200 M Ft (ebbôl 51,8 M Ft 
fôvárosi önrész), 
2010. 704 M Ft (ebbôl 298,2 M Ft 
fôvárosi önrész),

b) közoktatási intézmények akadálymentesítése 
– Általános Iskola, Spec. Szak. isk. (Hegyhát u.)

akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költség-
gel, 
2007. évi elôirányzat 5,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

– Bethlen G. Közlekedésgépészeti és Közgaz-
dasági Szki. 
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat  5,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

– Czóbel E. Kollégium
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat  5,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

– dr. Török B. Óvoda, Általános Iskola, Spec. Szi.
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 5,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),
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– Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Diákotthoni
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi elôirányzat  5,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

– Gyengénlátók Általános Iskola, EGYMI
akadálymentesítés 34 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat  4,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

– Jelky A. Ruhaipari Szki.
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat  5,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

– Káldor M. Kollégium (II., Felvinci út)
akadálymentesítés 33 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 3,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

– Than K. Gimnázium, Szki.
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel,
2007. évi elôirányzat  5,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

– Vécsey J. Kollégium
akadálymentesítés 35 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat  5,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

– Varga K. Középiskolai Kollégium
akadálymentesítés 33 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat  3,0 M Ft,  
2008. 30 M Ft (pályázati támogatás),

c) közoktatási intézmények beruházásai, korszerû-
sítései 
– Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon

(Pilis)
korszerûsítése 278 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat  18,0 M Ft,  
2008. 260 M Ft (ebbôl 10 M Ft fôvárosi ön-
rész),

– Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája,
Spec. Szi.
korszerûsítése 60 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 6,0 M Ft,  
2008. 54 M Ft (pályázati támogatás),

– Hunfalvy J. Fôvárosi Gyakorló Kéttannyelvû
Szki.
korszerûsítése 278 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 28,0 M Ft,
2008. 250 M Ft (pályázati támogatás),

– Csepel-sziget Mûszaki Szki. és Kollégium
korszerûsítése 278 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 20,0 M Ft,  
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás), 
2009. 158 M Ft (ebbôl 8 M Ft fôvárosi önrész),

– Budai Középiskola
korszerûsítése 278 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat  15,0 M Ft,  
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás), 
2009. 163 M Ft (ebbôl 13 M Ft fôvárosi önrész),

– Kossuth L. Gimnázium
korszerûsítése 278 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat  15,0 M Ft,  
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás), 
2009. 163 M Ft (ebbôl 13 M Ft fôvárosi önrész),

– Trefort Á. Kéttannyelvû Középiskola
korszerûsítése 278 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 20,0 M Ft,  
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás), 
2009. 158 M Ft (ebbôl 8 M Ft fôvárosi önrész),

– Egressy G. Kéttannyelvû Szki.
korszerûsítése 278 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat 15,0 M Ft,  
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás), 
2009. 163 M Ft (ebbôl 13 M Ft fôvárosi önrész),

– Ganz Á. Kéttannyelvû Gyakorló Szki.
korszerûsítése 278 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. évi elôirányzat  15,0 M Ft, 
2008. 100 M Ft (pályázati támogatás), 
2009. 163 M Ft (ebbôl 13 M Ft fôvárosi önrész),

– Zrínyi M. Gimnázium és Szki.
korszerûsítése 284,6 M Ft-os teljes költséggel,
Zrínyi M. Gimn. Szki. rekonstr., átalakítás,
bôvítés megnevezés módosításával: 
Zrínyi M. Gimn., Szki. korszerûsítés 
2007. évi keretkiegészítés 8,4 M Ft,  
2008. 250 M Ft (pályázati támogatás), 

– Xantus J. Idegenforgalmi Gyakorló Közép-
iskola
korszerûsítése (2007–2009) címen 
860 M Ft-os teljes költséggel, 
2007. 30 M Ft (intézményi költségvetésbôl), 
2008. 550 M Ft (ebbôl 50 M Ft fôvárosi forrás), 
2009. 280 M Ft (ebbôl 280 M Ft külsô forrás),

– 2008–2009. évi pályázatok elôkészítése és 
önrész 
(2008–2009) címen 72,6 M Ft-os teljes költ-
séggel, 
2008. 38 M Ft, 
2009. 34,6 M Ft. 

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1075/2007. (VI. 28.) Fôv.  Kgy. h.
A 2007. évi TAMOP pályázati elôterjesztésekhez
szükséges tervezés-elôkészítési feladatok fedezete-
ként 100 000 E Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék
az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsoló-
dó kiadásokra” cím elôirányzatát és egyidejûleg
azonos összeggel – céljelleggel és elszámolási 
kötelezettséggel – megemeli az új „9137 Oktatási
intézmények TÁMOP pályázatok elôkészítése”
cím mûködési célú tartalék elôirányzatát.

1076/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy Budapest Fôváros Önkor-
mányzata 2007. évi költségvetésérôl szóló 11/2007.
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(III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdésének
módosításával a fôpolgármester hatáskörébe kerül-
jön a „9137 Oktatási intézmények TAMOP pályá-
zatok elôkészítése” cím mûködési célú tartalék
felosztásának joga.

1077/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Egyéni pályázóként benyújtja a „Zrínyi KMOP
4.6.1” pályázatot a 3. számú melléklet szerinti
tartalommal a Közép-Magyarországi Operatív
Program keretében meghirdetett „Közoktatási 
intézmények beruházásainak támogatására” pályá-
zatra és felhatalmazza a fôpolgármestert a pályázat
aláírására.
Határidô: 2007. július 16.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1078/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A „Zrínyi KMOP 4.6.1” pályázat beadásával
egyidejûleg kötelezettséget vállal arra, hogy a pá-
lyázati feltételként meghatározott 10% önerô
összegét biztosítja. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1079/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Egyéni pályázóként benyújtja a „Hunfalvy KMOP
4.6.1” pályázatot a 3. számú melléklet szerinti tarta-
lommal a Közép-Magyarországi Operatív Program
keretében meghirdetett „Közoktatási intézmények
beruházásainak támogatására” pályázatra és felha-
talmazza a fôpolgármestert a pályázat aláírására.
Határidô: 2007. július 16.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1080/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A „Hunfalvy KMOP 4.6.1” pályázat beadásával
egyidejûleg kötelezettséget vállal arra, hogy a pá-
lyázati feltételként meghatározott 10% önerô
összegét biztosítja. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1081/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Egyéni pályázóként benyújtja a „Hallássérült
KMOP 4.6.1” pályázatot a 3. számú melléklet sze-
rinti tartalommal a Közép-Magyarországi Operatív
Program keretében meghirdetett „Közoktatási 
intézmények beruházásainak támogatására” pályá-
zatra és felhatalmazza a fôpolgármestert a pályázat
aláírására.
Határidô: 2007. július 16.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1082/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A „Hallássérült KMOP 4.6.1” pályázat beadásával
egyidejûleg kötelezettséget vállal arra, hogy a pá-

lyázati feltételként meghatározott 10% önerô össze-
gét biztosítja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1083/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleg-
gel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy.
rendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt átruházott
hatáskört és jóváhagyja a 4. számú melléklete sze-
rinti 5413., 5415–5432., 5434–5439. egyedi azono-
sító számú beruházási célokmányokat, valamint a
2864. egyedi azonosító számú célokmány 2. számú
módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert
célokmányok aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1084/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázati kiírások ismeretében az
önkormányzati forrásokat ismételten át kell tekin-
teni és a pályázatokat a Fôvárosi Közgyûlés elé
kell terjeszteni jóváhagyásra.
Határidô: a pályázatok kiírását követôen folya-
matos
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyer-
mekkórház gazdálkodási elôleg kérelmének kezességvál-
lalására és fôvárosi önrész biztosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1085/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Heim Pál Gyermekkórháznak az Országos Egész-
ségbiztosítási Pénztár által nyújtandó 64 M Ft ka-
matmentes mûködési költség elôleg kérelmével
egyetért és ehhez kapcsolódóan kötelezettséget
vállal az intézmény részére 2007-ben 36 M Ft ka-
matmentes visszatérítendô önrész biztosítására, 
valamint jóváhagyja, megköti – az elôterjesztés 
3. számú mellékleteként csatolt – megállapodást és
felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1086/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 2. számú mel-
lékleteként csatolt „Mûködési Költség Elôleg
Szerzôdést”, egyben készfizetô kezességet vállal
az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött
szerzôdés megszûnésekor még fennálló, de leg-
feljebb 64 M Ft összegû kamatmentes mûködési 
költség elôleg visszafizetésére és felhatalmazza 

2007. augusztus 23. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1489



a fôpolgármestert a szerzôdés, valamint a szerzô-
déshez kapcsolódó nyilatkozat aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1087/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Az egyszeri, kamatmentes támogatás biztosítása
érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék”
cím kiadási elôirányzatát 27 000 E Ft-tal, továbbá
megemeli a „8527 Mûködési célú támogatási köl-
csön” cím bevételi elôirányzatát 9000 E Ft-tal,
egyidejûleg 36 000 E Ft-tal megemeli az „1118
Heim Pál Gyermekkórház” cím támogatási és mû-
ködési kiadási, azon belül a dologi kiadás elôirány-
zatát.

1088/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntést követôen
az önrész átutalásáról intézkedjék.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a Budai Gyermek-
kórház és Rendelôintézet Kht.-nak a létszámleépítéssel
kapcsolatos költségeinek megelôlegezésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1089/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet Kht. 
aktív fekvôbetegellátó kapacitásának megszûnése
miatt megszüntetendô álláshelyek kapcsán felme-
rülô munkaügyi költségekre, utólagos elszámolási
kötelezettséggel – a 64/2007. (IV. 3.) kormányren-
delet szerint a Magyar Államkincstárhoz történô
igénybejelentés benyújtását megelôzôen – az aláb-
biak szerint biztosít fedezetet: Csökkenti a „9114
Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakítás-
hoz kapcsolódó kiadásokra” cím elôirányzatát
60 006 E Ft-tal, és ugyanezen összeggel növeli a
„8127 Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet
Kht.” cím mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n
kívülre kiadási elôirányzatát. Úgy dönt, hogy a 
pályázaton elnyert támogatás a „9114 Céltartalék
az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsoló-
dó kiadásokra” címre visszapótolandó. Felkéri a
fôpolgármestert, hogy a 60 006 E Ft azonnali átuta-
lásáról gondoskodjon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: A megszûnt Fôvárosi Ukrán
Önkormányzat záróbeszámolója.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1090/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Ukrán Önkormányzat záróbeszámolóját
az 1. számú melléklet szerint, ennek részeként a
2007. évi pénzmaradványát a 2. számú melléklet
szerint 1070 E Ft összegben jóváhagyja.

1091/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A megszûnt fôvárosi Ukrán Önkormányzat jóváha-
gyott záróbeszámolója és pénzmaradvány elszámo-
lása miatt a következô elôirányzat-módosításokat
határozza el:
– a „8601 Fôvárosi Területi Kisebbségi Önkor-

mányzatok elôirányzatai” cím támogatásértékû
mûködési kiadásait megemeli 417 E Ft-tal a sze-
mélyi juttatások 52 E Ft-tal, a munkaadókat ter-
helô járulékok 141 E Ft-tal és a dologi kiadások
224 E Ft-tal történô csökkentése mellett,

– ezzel egyidejûleg megemeli a „8531 Elôzô évi
pénzmaradvány igénybevétele” cím bevételi
elôirányzatát 1070 E Ft-tal, valamint a többlet-
bevétel miatt azonos összeggel a „9300 Általá-
nos tartalék” cím kiadási elôirányzatát.

1092/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert az 1091/2007. (VI. 28.)
Fôv. Kgy. határozat szerinti döntésnek a költségve-
tési rendeletmódosítási javaslatba történô beépíté-
sére.
Határidô: a Közgyûlés júniusi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a fôvárosi kitüntetô
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992.
(X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: Ughy Attila

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 42/2007. (VII. 12.) önkormányzati ren-
deletét a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról az 1. számú melléklet sze-
rinti tartalommal.

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 43/2007. (VII. 12.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú mel-
léklet szerinti tartalommal.
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A napirend 21. pontja: Javaslat „Budapest Fôváros
Önkormányzata és Budapest XVI. kerület Önkormány-
zata között a Fôvárosi Közterület-felügyelet II. számú
Alközpontjának fejlesztésérôl, létszámbôvítésérôl és
mûködésérôl kötött megállapodás” megszûnésének tudo-
másul vételére.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1093/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi a XVI. kerületi Önkormányzat
Képviselô-testülete 48/2007. (II. 14.) határoza-
tában foglalt, a Fôvárosi Közterület-felügyelet 
II. számú Alközpontjának megszüntetésére, vala-
mint a feladat visszaadására irányuló döntését és
Budapest Fôváros Önkormányzata, valamint Buda-
pest Fôváros XVI. kerület Önkormányzata közötti
megállapodást megszûntnek tekinti.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1094/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy Budapest XVI. kerületének köz-
igazgatási területén a közterület-felügyeleti felada-
tok ellátásáról a Fôvárosi Közterület-felügyelet
útján gondoskodik. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1095/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az Alközpont megszüntetése miatt
a „6001 Fôvárosi Közterület-felügyelet” cím létszá-
mát 2007. április 1-jei hatállyal 4 fôvel csökkenti,
melyhez kapcsolódóan tartós jelleggel csökkenti a
bevételi, azon belül támogatásértékû mûködési 
bevétel tb-alap nélkül elôirányzatot 9377 E Ft-tal,
ezzel egyidejûleg azonos összeggel tartós jelleggel
csökkenti a kiadási elôirányzatot, melybôl
személyi juttatások 8 hóra 7269 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 8 hóra 1494 E Ft,
dologi kiadások 9 hóra 614 E Ft.

A napirend 22. pontja: Javaslat a GKM által kiírt
pályázaton való részvételre az Euro Velo kerékpárút- 
hálózat szakaszainak építésére és tervezésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1096/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Duna menti
kerékpárút Újpesti vasúti híd és Váci út (Megyeri
csárda) közötti szakaszának kiépítésére a GKM ál-

tal az Euro Velo hálózat magyarországi szakaszai-
ra kiírt pályázatra, melyet a  Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetésérôl szóló 2006. évi CXXVII.
törvény 25. cím, 27. alcím elôirányzata terhére
írtak ki.
A megvalósításhoz pályázati önrészként 74,0 M Ft-
ot biztosít, amely 2007–2008. években használható
fel.  
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az elôterjesztésben
foglaltaknak megfelelô tartalommal nyújtsa be a
pályázatot.
Határidô: a pályázat benyújtására 2007. július 25.  
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1097/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a XXII. ker.,
Duna menti kerékpárút Kastélypark u.–Vágóhíd u.
közötti szakasza tervezésére és engedélyeztetésére
a GKM által az Euro Velo hálózat magyarországi
szakaszaira kiírt pályázatra, melyet a Magyar Köz-
társaság 2007. évi költségvetésérôl szóló 2006. évi
CXXVII. törvény 25. cím, 27. alcím elôirányzata
terhére írtak ki.
A tervezéshez pályázati önrészként 4,0 M Ft-ot
biztosít, amely 2007–2008. években használható
fel.  
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az elôterjesztésben
foglaltaknak megfelelô tartalommal nyújtsa be a
pályázatot.
Határidô: a pályázat benyújtására 2007. július 25.  
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1098/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pályázat beadásához szükséges
önrész biztosítása érdekében a 8403 címkódon be-
lül a közlekedési feladatok között szereplô „Euro
Velo kerékpárutak létesítése” feladat 72,8 M Ft-os
elôirányzatát 15 M Ft-tal, a „P+R parkolók építése
2001–2003, elôkészítés” feladat 73,3 M Ft-os
elôirányzatát 63 M Ft-tal csökkenti. 
Ezzel egyidejûleg az alábbi két új feladatot a 9112
évközi indítású beruházások céltartalékon tervbe
veszi:
Kerékpárút-építés 
(Újpesti vasúti híd–Váci út) önrész 74,0 M Ft
Kerékpárút-tervezés (XXII., 
Kastélypark u.–Vágóhíd u.) önrész 4,0 M Ft

A napirend 23. pontja: Javaslat egyedi kérelmek tá-
mogatására a „8413 sportcélú támogatás” cím elôirány-
zata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1099/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a határozati javaslat 1. pontjában
felsorolt szervezetek közül a 6. pont alatt megjelölt
PromoSport Kft. támogatását elhagyja, valamint a
fennmaradó hat támogatott szervezet támogatását
az ilyen módon felszabaduló 2 500 000 Ft összeg-
gel a határozati javaslatban szereplô támogatások-
kal arányos mértékben megnöveli.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1100/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím  2007. évi elô-
irányzata (mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n
kívülre) terhére  az alábbi szervezeteket támogatja:
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Támogatás

Sorszám Megnevezés Támogatott cél összege 

(E Ft-ban)

1. Magyar Fallabda Szövetség
A 2007. május 26-án megrendezésre került gyereknap 
kiadásaira

323

2. Magyar Jégkorong Szövetség Hoki Info kiadvány kiadásaira 971

3. Oltalom SE
A Hajléktalan Labdarúgó Világbajnokságra való
felkészülés és részvétel kiadásaira

323

4. Magyar Közigazgatási Kar
A kerületi sportvezetôk szakmai konferenciájának 
költségeire

890

5. Világjátékok Alapítvány
A XII. Nyárbúcsúztató Éjszakai Futóverseny 
kiadásaira

1941

7.
Pannónia Sacra Katolikus Az iskola által szervezett sporttáborok kiadásaira
Általános Iskola

485

Összesen: 4933

Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szer-
zôdéseket (1–5. és 7. számú mellékletek) és felké-
ri a fôpolgármestert azok aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1101/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon
belül mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kí-
vülre elôirányzatáról 1617 E Ft-ot átcsoportosít a
„8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím
kiadási (ezen belül mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre: 1617 E Ft) elôirányzatára az
egyesület mûködési kiadásaira.

1102/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A 841/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. határozatának elsô
mondatát az alábbiak szerint módosítja:
A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a „8413
Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül mû-

ködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
elôirányzatáról 200 E Ft-ot átcsoportosít az új
„7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó szemé-
lyi és dologi kiadások” kiadási (ezen belül szemé-
lyi kiadás: 200 E Ft) elôirányzatára, Nagy László
részére az Elsô Szombat Sakkverseny kiadásainak
támogatására. 

A napirend 24. pontja: Javaslat a 2007. évi foglal-
koztatási pályázatok támogatására.

Elôadó: Tarlós István

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1103/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és
Kisebbségi Bizottság javaslatára, a „9119 Foglal-
koztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerzôdéssel
adható támogatások céltartaléka” cím terhére, köz-



szolgáltatási szerzôdés keretében támogatásban ré-
szesíti az alábbi szervezeteket:

mûködési célú  támogatásban részesíti.

1104/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés 11/2007.
(III. 14.) önkormányzati rendeletében elfogadott
költségvetés értelmében a 2007. évi foglalkoztatási
pályázat felhasználásához 
– a „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgál-

tatási szerzôdéssel adható támogatások céltarta-
léka, mûködési célú tartalék elôirányzatról,

– a „8445 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgál-
tatási szerzôdéssel adható támogatási keret” cím
mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre
elôirányzatra 1783 E Ft-ot átcsoportosít a 2007.
évi foglalkoztatási pályázat nyertesei részére.

1105/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a fenti szervezetekkel a mel-
lékletek szerinti közszolgáltatási szerzôdéseket és
felkéri a fôpolgármestert, hogy a közszolgáltatási
szerzôdéseket írja alá.
Határidô: 2007. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: „3. sz. városi fôforgalmi út
menti lakóterületek zaj elleni védelme” címû projekttel
kapcsolatos módosítások.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1106/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az M3 autópálya bevezetô szakasz
zajvédelme beruházás mûszaki tartalmának és

összköltségének 268,6 M Ft-tal történô csökkenté-
se miatt:
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen

belül csökkenti
– az M3 autópálya bevezetô szakasz zajvédelme

feladat 2007. évi elôirányzatát 218,0 M Ft-tal,
(2008. évi ütem 321,4 M Ft) és megemeli

– a Fejlesztések átütemezésének tartaléka elô-
irányzatát 46,0 M Ft-tal,

– a „8536 Támogatásértékû felhalmozási bevétel”
cím bevételi elôirányzatát 172,0 M Ft-tal csök-
kenti. (A Norvég Alap összességében 188,7 M
Ft-tal csökken, ezen belül a 2008. évi ütem 
16,7 M Ft-tal csökken).

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

1107/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „3. sz. városi fôforgalmi út menti lakó-
területek zaj elleni védelme” címû projekt 1. számú
mellékletben foglalt beruházási célokmányának mó-
dosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal
és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 2007. július 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1108/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a „9112 Évközi indítá-
sú beruházások” címen az M3 autópálya bevezetô
szakasz zajvédelem feladatra a „3. sz. fôforgalmi út
melletti lakóterület zaj elleni védelme” címû pro-
jekthez 136,1 M Ft önrészt a mindenkori éves költ-
ségvetésében biztosítja.
Határidô: az éves költségvetési rendeletekben
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete 133 E Ft

Közéleti Roma Nôk Egyesülete 100 E Ft

Psalmus Humanus Mûvészetpedagógiai Egyesület 150 E Ft

ZORIL Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány 50 E Ft

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 100 E Ft

Váltó-sáv Alapítvány 100 E Ft

Látássérült „Cseppkô” Országos Egyesület 200 E Ft

Emberbarát Alapítvány 150 E Ft

Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdôk Egyesülete 150 E Ft

Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Oktatási és Mûvelôdési Alapítványa 100 E Ft

EGALITAS Mozgássérültek Létbiztonságát Elôsegítô Alapítvány 200 E Ft

SALVA VITA Alapítvány 100 E Ft

Nem Adom Fel Alapítvány 150 E Ft

Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Közhasznú Alapítvány 100 E Ft

összesen: 1783 E Ft



A napirend 26. pontja: Javaslat a „Budapesti Tör-
téneti Múzeum, Aquincum Múzeum rekonstrukció 
II. ütem” beruházás többletforrásának biztosítására és
az engedélyokirat 2. sz. módosításának jóváhagyására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1109/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a „Budapesti Történeti Mú-
zeum, Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem
kivitelezési munkáinak teljes befejezéséhez szük-
séges többletfedezet biztosításával magas szintû, a
kor igényének, követelményeinek megfelelô mú-
zeum jöjjön létre.

1110/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet
12. § (1) bekezdése alapján a „Budapesti Törté- 
neti Múzeum, Aquincum Múzeum rekonstrukció 
II. ütem” tárgyú engedélyokirat 2. sz. módosítását
a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri
a fôpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidô: a Közgyûlést követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1111/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Az „5501 Budapesti Történeti Múzeum” cím támo-
gatási és kiadási, azon belül az „Aquincum Mú-
zeum rekonstrukció II. ütem” céljelleggel támoga-
tott intézményi beruházás kiadási elôirányzatát
182,0 M Ft összeggel megemeli, és egyidejûleg
csökkenti a „9300 Általános tartalék” elôirányzatát.

A napirend 27. pontja: Javaslat a kulturális intézmé-
nyek feladatracionalizálásához kapcsolódó létszám-
leépítési költségek megelôlegezésére.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1112/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a hatékonyabb gazdálkodás elôse-
gítése érdekében, a 99 álláshely megszüntetéséhez
kapcsolódó végleges létszámleépítések 2007. évi
pénzügyi kötelezettségeinek teljesíthetôsége miatt
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím elô-
irányzatának 139 254 E Ft összeggel történô csök-
kentésével egyidejûleg – egyszeri jelleggel –
ugyanezzel az összeggel megemeli az érintett in-

tézmények támogatási és kiadási elôirányzatát
(kiadásból: személyi juttatás 105 495 E Ft, munka-
adókat terhelô járulékok 33 759 E Ft) – utólagos
elszámolási kötelezettséggel – az alábbiak szerint:
a) a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár intézménynél

a feladat racionálisabb ellátásának elôsegítése
érdekében a 45 álláshely megszüntetéséhez kap-
csolódó végleges létszámleépítések 2007. évi
pénzügyi kötelezettségeinek teljesíthetôsége ér-
dekében egyszeri jelleggel 47 731 E Ft összegû
támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötele-
zettséggel. Ennek érdekében 47 731 E Ft összeg-
gel megemeli az „5401 Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár” cím támogatási és kiadási elôirányza-
tát (kiadásból: személyi juttatások 36 160 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 11 571 E Ft),

b) a Budapesti Történeti Múzeum intézménynél a
feladat racionálisabb ellátásának elôsegítése ér-
dekében a 39 álláshely megszüntetéséhez kap-
csolódó végleges létszámleépítések 2007. évi
pénzügyi kötelezettségeinek teljesíthetôsége ér-
dekében egyszeri jelleggel 63 009 E Ft összegû
támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötele-
zettséggel. Ennek érdekében 63 009 E Ft összeg-
gel megemeli az „5501 Budapesti Történeti Mú-
zeum” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
(kiadásból: személyi juttatások 47 734 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 15 275 E Ft),

c) a Fôvárosi Állat- és Növénykert intézménynél a
feladat racionálisabb ellátásának elôsegítése ér-
dekében a 15 álláshely megszüntetéséhez kap-
csolódó végleges létszámleépítések 2007. évi
pénzügyi kötelezettségeinek teljesíthetôsége ér-
dekében egyszeri jelleggel 28 514 E Ft összegû
támogatást biztosít, utólagos elszámolási kötele-
zettséggel. Ennek érdekében 28 514 E Ft összeg-
gel megemeli az „5701 Fôvárosi Állat- és Nö-
vénykert” cím támogatási és kiadási elôirányza-
tát (kiadásból: személyi juttatások 21 601 E Ft,
munkaadókat terhelô járulékok 6913 E Ft).

Úgy dönt, hogy a létszámleépítési pályázaton el-
nyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormány-
zati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra”
címre kell visszapótolni.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1113/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal a 2008. évi kifizetésekhez
szükséges fedezet – 27 395 E Ft-os támogatási és
kiadási elôirányzat (ebbôl: személyi juttatások:
20 754 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok: 
6641 E Ft) – biztosítására az alábbiak szerint:
– „5401 Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár” részére

2690 E Ft támogatási és kiadási elôirányzat
(ebbôl: személyi juttatások: 2038 E Ft, munka-
adókat terhelô járulékok: 652 E Ft);
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– „5501 Budapesti Történeti Múzeum” részére
19 117 E Ft támogatási és kiadási elôirányzat
(ebbôl: személyi juttatások: 14 483 E Ft, mun-
kaadókat terhelô járulékok: 4634 E Ft);

– „5701 Fôvárosi Állat- és Növénykert” részére
5588 E Ft támogatási és kiadási elôirányzat
(ebbôl: személyi juttatások: 4233 E Ft, munka-
adókat terhelô járulékok: 1355 E Ft).

Határidô: 2008. évi költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1114/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
pályázatot nyújt be 65 fô (Fôvárosi Szabó Ervin
Könyvtár 19 fô, Budapesti Történeti Múzeum 
27 fô, Fôvárosi Állat- és Növénykert 19 fô) végle-
ges létszámleépítését megvalósító munkaviszony-
megszüntetések miatt a jogszabályban elôírt köte-
lezô mérték szerint megállapított és kifizetendô
felmentési idôre járó illetmények felére, valamint 
a végkielégítések jogszabály szerinti teljes össze-
gére. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók 
– munkaviszonyban töltött idô folyamatosságának
megszakítása nélküli – továbbfoglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél meglévô
üres álláshelyeken, az elôreláthatólag megüresedô
álláshelyeken, a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatváltozás következtében
az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkálta-
tónál nincs lehetôség.
A pályázati kiírás értelmében a központi támoga-
tásról szóló döntést követô 5 éven belül a megszün-
tetett álláshelyek nem állíthatóak vissza, kivéve, ha
azt – az önkormányzati rendeleten kívüli – jogsza-
bályváltozásból adódó, és az önkormányzat szá-

mára kötelezôen ellátandó többletfeladatok teszik
szükségessé. Ennek figyelmen kívül hagyása ese-
tén a támogatást a központi költségvetés javára 
vissza kell fizetni, továbbá a jogtalanul igénybe
vett összeg után az Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdé-
se szerinti kamatot kell fizetni.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1115/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy amennyiben a végleges létszám-
leépítéssel érintett közalkalmazottak részére történt
kifizetések eltérnek a jelen elôterjesztésben fel-
tüntetett és megigényelt összegtôl, úgy az eltérés
rendezésére vonatkozó javaslatot a Fôvárosi Köz-
gyûlés elé kell beterjeszteni.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2008. áprilisi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat az egészségügyi in-
tézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi
költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1116/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „1101 Szent Margit Kórház”, az
„1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelôin-
tézet” az „1110 Szent Imre Kórház és Rendelôinté-
zet” és az „1112 Nyírô Gyula Kórház” struktúra-
váltásához kapcsolódó racionalizálás keretében
2007. június 30-i hatállyal 359 álláshelyet végle-
gesen 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)

1101 Szent Margit Kórház 68 99 167 549

1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és 
Rendelôintézet

69 0 69 1207

1110 Szent Imre Kórház és Rendelôintézet 7 25 32 1090

1112 Nyírô Gyula Kórház 91 0 91 806

Összesen: 235 124 359

1117/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az „1101 Szent Margit Kórház”
cím létszámkeretét a struktúraváltásához kapcsoló-
dóan 2007. július 1-jei hatállyal 167 álláshellyel
növeli, és a létszámkeretet 716 fôben állapítja meg

az alábbiak alapján:
– 2007. április 1-jei hatállyal létrejött új felada-

tokhoz (rehabilitáció, krónikus betegellátás)
szükséges létszám biztosításához 150 fô létszám-
növekedés szükséges,



– 2007 júniusától közremûködôként részt vesz a
Szent János Kórház sebészeti és szülészet-
nôgyógyászati ellátási kötelezettségének teljesí-
tésében. A feladat ellátásához szükséges 25 fô,
melybôl 17 fô létszámnövekedéssel és 8 fô in-
tézményen belüli álláshely-átcsoportosítással
oldható meg.

1118/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be 235 fô végleges létszámleépíté-
se miatt a központi költségvetésbôl történô biztosí-
tására. A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók az
önkormányzat 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 mun-
káltatónál az érintett munkavállalók – munkavi-
szonyban töltött ideje folyamatosságának megsza-

kítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetôség. 
Felhatalmazza a fôpolgármestert a pályázat elké-
szítésére, aláírására és benyújtására.
Határidô: az ÖTM rendelet hatálybalépését köve-
tôen, de legkésôbb 2007. július 13.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1119/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötele-
zettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jel-
leggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szer-
kezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím
elôirányzatának 458 210 E Ft összeggel történô
csökkentésével egyidejûleg módosítja az érintett
intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát az
alábbiak szerint:
Kiadásból: személyi juttatás 347 326 E Ft

munkaadókat terhelô 
járulékok 110 884 E Ft
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Címkód Intézmény megnevezése Pályázat Nem pályázható Összesen

1101 Szent Margit Kórház 124 585 19 289 143 874

– személyi juttatások 94 580 14 613 109 193
– munkaadókat terhelô járulékok 30 005 4 676 34 681

1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház 

és Rendelôintézet 111 658 10 889 122 547

– személyi juttatások 84 590 8 249 92 839
– munkaadókat terhelô járulékok 27 068 2 640 29 708

1110 Szent Imre Kórház és Rendelôintézet 4 664 6 460 11 124

– személyi juttatások 3 533 4 894 8 427
– munkaadókat terhelô járulékok 1 131 1 566 2 697

1112 Nyírô Gyula Kórház 173 141 7 524 180 665

– személyi juttatások 131 167 5 700 136 867
– munkaadókat terhelô járulékok 41 974 1 824 43 798

Összesen: 414 048 44 162 458 210

– személyi juttatások 313 870 33 456 347 326
– munkaadókat terhelô járulékok 100 178 10 706 110 884

Úgy dönt, hogy a létszámleépítési pályázaton el-
nyert összeget a „9114 Céltartalék az önkormány-
zati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadá-
sokra” címre kell visszapótolni.

1120/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy amennyiben a 
235 fô végleges létszámleépítésnél a kifizetések
eltérnek a 1119/2007. (VI. 28.) és a 1124/2007.
(VI. 28.) Fôv. Kgy. határozatokban közölt adatok-
tól, akkor egy új elôterjesztés készüljön a Fôvárosi
Közgyûlés 2007. szeptemberi ülésére.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2007. szeptemberi
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1121/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a Szent Margit
Kórház, a Károlyi Sándor Utcai Kórház és Ren-
delôintézet, a Szent Imre Kórház és Rendelôintézet
és a Nyírô Gyula Kórház létszámleépítéséhez kap-
csolódó juttatások fedezetének átutalására. 
Határidô: igénylésre azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2007. M.e.: ezer Ft



1122/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezi a létszámleépítésben résztvevô intézmé-
nyeket, hogy a felmentési idô lejárta után a felmen-
tett dolgozóknak kifizetett létszámleépítésekkel
kapcsolatos költségekrôl – tételesen bérjegyzékkel
igazoltan – számoljanak el.
Határidô: 2008. február 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1123/2007. (VI. 28.) 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. 

1124/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költ-
ségvetésben az intézmények létszámleépítéséhez
kapcsolódó 2008. évi kifizetések teljesítéséhez
szükséges fedezetét – 182 075 E Ft-os támogatási
és kiadási elôirányzat (ebbôl személyi juttatások:
137 937 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok:
44 138 E Ft) – biztosítja. 
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Címkód Intézmény megnevezése Pályázat Nem pályázható Összesen

1101 Szent Margit Kórház 32 486 1 724 34 210

– személyi juttatások 24 611 1 306 25 917
– munkaadókat terhelô járulékok 7 875 418 8 293

1102 Károlyi Sándor Utcai Kórház és Rendelôintézet 29 761 9 097 38 858

– személyi juttatások 22 546 6 892 29 438
– munkaadókat terhelô járulékok 7 215 2 205 9 420

1110 Szent Imre Kórház és Rendelôintézet 527 0 527

– személyi juttatások 400 0 400
– munkaadókat terhelô járulékok 127 0 127

1112 Nyírô Gyula Kórház 81 074 27 406 108 480

– személyi juttatások 61 420 20 762 82 182
– munkaadókat terhelô járulékok  19 654 6 644 26 298

Összesen: 143 848 38 227 182 075

– személyi juttatások 108 977 28 960 137 937
– munkaadókat terhelô járulékok 34 871 9 267 44 138

Felkéri a fôpolgármestert, hogy a fentebb említett
intézmények egyszeri támogatására vonatkozó
döntést építse be a 2008. évi költségvetésbe. 
Határidô: 2008. évi költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a „Szent István
Kórház, kórházösszevonással kapcsolatos feladatok”
elôirányzatának átcsoportosítására és az új feladatok
engedélyokiratának jóváhagyására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1125/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 2007. évi
költségvetésében a felújítási pénzeszközökkel ön-
álló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intéz-
mények között az „1107 Szent István Kórház és
Rendelôintézet” cím, céljelleggel támogatott intéz-
ményi felújítások kiadási elôirányzatán belül sze-
replô „Kórházösszevonással kapcsolatos feladatok”

felújítási feladat elôirányzatát 120 000 E Ft összeg-
gel csökkenti, ezzel egyidejûleg címkódon belül
42 000 E Ft összeggel megemeli az „Egyesített
gazdasági terület helyiségeinek felújítása” megne-
vezésû új feladat, valamint 78 000 E Ft összeggel a
„Szent István Kórház, Merényi G. Kórháza pszi-
chiátriai épület generál felújítása” megnevezésû
meglévô feladat elôirányzatát. Ez utóbbi engedély-
okirat módosítására a feladat mûszaki tartalmának
pontosítása miatt a késôbbiekben kerül sor.

1126/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 2007.
évi költségvetésében a felújítási pénzeszközökkel
önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési 
intézmények között az „1107 Szent István Kórház
és Rendelôintézet” cím, céljelleggel támogatott 
intézményi felújítások kiadási elôirányzatán belül 
a „Kórházösszevonással kapcsolatos feladatok”
elôirányzatát 125 000 E Ft-tal csökkenti, egyidejû-
leg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházá-
sok” címen a Szent István Kórház, informatikai
rendszer egyesítése I. ütem új feladat elôirányzatát
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75 000 E Ft-tal, és a Szent István Kórház szállító-
eszközök cseréje új feladat elôirányzatát 50 000 E
Ft-tal. 

1127/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú
melléklet „II. a Közgyûlés által a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizott-
ságra vonatkozó általános hatáskörök” 4. pontjá-
ban az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság-
ra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átru-
házott hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja a
„Szent István Kórház és Rendelôintézet, egyesített
gazdasági terület helyiségeinek felújítása” felújítá-
si feladat engedélyokiratát 42 000 E Ft összkölt-
séggel, az engedélyokirat szerinti tartalommal.

1128/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú
melléklet „II. a Közgyûlés által a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizott-
ságra vonatkozó általános hatáskörök” 4. pontjá-
ban az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság-
ra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átru-
házott hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja a
„Szent István Kórház, informatikai rendszer egye-
sítése I. ütem” beruházási feladat engedélyokiratát
75 000 E Ft összköltséggel, az engedélyokirat sze-
rinti tartalommal.

1129/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú
melléklet „II. a Közgyûlés által a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizott-
ságra vonatkozó általános hatáskörök” 4. pontjá-
ban az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság-
ra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átru-
házott hatásköröket és úgy dönt, hogy jóváhagyja a
„Szent István Kórház, szállítóeszközök cseréje”
beruházási feladat engedélyokiratát 50 000 E Ft
összköltséggel, az engedélyokirat szerinti tartalom-
mal.

1130/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélyokira-
tok aláírására az 1–2–3. számú mellékletek szerinti
tartalommal.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés döntését követô
30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Javaslat a 2007. évi drogel-
lenes, drogprevenciós programok közszolgáltatási szer-
zôdéssel, ill. egyéb módon történô támogatására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1131/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8428 Fôvárosi drogellenes prog-
ram” címen belül a „Fôvárosi Drogellenes Prog-
ram” feladat címkód elôirányzatából 23,039 M Ft-
tal támogatja az alábbi szervezeteket. Egyben dönt
arról, hogy az 1. számú mellékletben foglalt minta
szerinti közszolgáltatási szerzôdést jóváhagyja és
megköti az alábbi szervezetekkel:
– Drog Stop Budapest Egyesület: „24 órás telefo-

nos segélyszolgálat mûködtetésére” c. szakmai
program 2,5 M Ft mértékben,

– Jövôbarát Alapítvány: „Éjféli Asztalitenisz
Sportbajnokság” drogprevenciós, egészségne-
velô tevékenysége költségeire 2,0 M Ft mérték-
ben,

– Caritas Hungaria: „Szenvedélybetegek korai ke-
zelésbe vétele” c. szakmai program 0,988 M Ft
mértékben,

– Drogprevenciós Alapítvány:
a) „Civil AIDS megelôzô Tûcsere program

folytatása” c. szakmai program 0,988 M Ft
mértékben,

b) „Drogbusz mobil prevenciós szolgálat” c. szak-
mai program 2,5 millió Ft mértékben,

c) „Dzsumbuj program” c. szakmai program
2,112 M Ft mértékben,

– Belvárosi Tanoda Megálló Csoport: „Nappali
rehabilitáció, közösségi és foglalkoztatási prog-
ram” c. szakmai program 1,185 M Ft mértékben,

– Magyar Máltai Szeretetszolgálat: „Szenvedély-
betegek alacsony küszöbû ellátása” c. szakmai
program 1,383 M Ft mértékben,

– Baptista Szeretetszolgálat: „Utcai szociális
munka Budapest területén” c. szakmai program
1,383 M Ft mértékben,

– Kék Pont Drogkonzultációs Központ: 
d) „Utcai megkeresô tevékenység” c. szakmai

program 1,284 M Ft mértékben,
e) „Jogsegélyszolgálat mûködtetése” c. szakmai

program 0,988 M Ft mértékben,
– Magadért Alapítvány: „Magas-küszöbû abszti-

nencia megtartó programok” c. szakmai prog-
ram 1,975 M Ft mértékben,

– Sziget Droginformációs Alapítvány: „Az Élet-
vezetési Központ egészségfejlesztô program” c.
szakmai program 1,284 M Ft mértékben,

– Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Soroksári
Addiktológiai Centrum: „Ártalomcsökkentô
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program” c. szakmai program 2,469 M Ft mér-
tékben.

Egyben felkéri a fôpolgármestert, hogy a szerveze-
tekkel a fent nevezett programokra és összegekre
vonatkozóan a közszolgáltatási szerzôdést írja alá.
Határidô: 2007. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1132/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Csökkenti a „8428 Fôvárosi drogellenes program”
cím elôirányzatát 2,1 M Ft-tal és egyidejûleg meg-
emeli az „1112 Nyírô Gyula Kórház” cím támoga-
tási és kiadási, azon belül dologi kiadását a Drog-
ambulancia, „Metadon program folytatása” c.
szakmai program kifizetésére.
Határidô: a júniusi közgyûlést követôen, a kihirde-
tés napján
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1133/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Csökkenti a „8428 Fôvárosi drogellenes program”
cím elôirányzatát 1 M Ft-tal és egyidejûleg meg-
emeli a „6008 Fôvárosi Ellátási és Gazdasági Szol-
gálat” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi
kiadások elôirányzatát a „Híd a fiatal és az idôs-
korú generációk között” c. szakmai program meg-
valósítására.
Határidô: a júniusi közgyûlést követôen, a kihirde-
tés napján
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúság-

védelmi intézmények gazdálkodási rendjének racionali-
zálásával összefüggô végleges létszámleépítések miatti
kifizetések elszámolására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1134/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a gyermekvédelmi intézmények 2006. december
31-i gazdálkodási rendszerének racionalizálása
miatti 37 végleges álláshelymegszüntetéssel kap-
csolatos kifizetésekhez az 1401/2006. (VIII. 31.)
Fôv. Kgy. és az 1402/2006. (VIII. 31.) Fôv. Kgy.
határozatok szerint megelôlegezett 42 889 E Ft-ra
vonatkozó elszámolást elfogadja. Az elszámolás
szerint a tényleges kifizetés 39 201 E Ft, amely
3688 E Ft-tal kevesebb a megelôlegezett 42 889 E
Ft-hoz viszonyítva. 

1135/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 18 álláshely végleges megszün-
tetésébôl adódó (pályázható és nem pályázható)
összes támogatási igény változása miatt a „9114
Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakítás-
hoz kapcsolódó kiadásokra” cím mûködési célú
tartalék elôirányzatának 3688 E Ft-os növelésé- 
vel egyidejûleg módosítja az érintett intézmények
támogatási és kiadási elôirányzatát összesen 
3688 E Ft-tal (ebbôl: személyi juttatások összesen:
2794 E Ft; munkaadókat terhelô járulékok össze-
sen: 894 E Ft) az alábbiak szerint:
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Intézmény neve, címkódja
Személyi Munkaadói

Összesen
juttatások járulékok

1. 2. 3. 4.

430113 Budapest Fôváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona 
1186 Budapest, Tövishát út –65 –21 –86

430114 Budapest Fôváros Önkormányzatának Hungária Általános 
Iskolája és Kollégiuma –1675 –536 –2211

1192 Budapest, Hungária u. 36.

430115 Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51. –966 –309 –1275

430116 Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona
1103 Budapest, Szlávy u. 40. +1 0 +1

430117 Budapest Fôváros Önkormányzatának Kaffka Margit 
Gyermekotthona –332 –106 –438

1122 Budapest, Acsády Ignác u. 

430118 Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyermekotthona 
1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28. +243 +78 +321

Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen –2794 –894 –3688

„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátala-

kításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím összesen
2794 894 3688

ezer Ft



1136/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a) Az 1399–1400/2006. (VIII. 31.) Fôv. Kgy. hatá-
rozatát hatályon kívül helyezi.
b) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gaz-
dálkodási rendszerének racionalizálása miatt a végle-
ges álláshelymegszüntetésbôl 16 álláshelyhez (16 fô
létszámleépítéshez) kapcsolódó kifizetések ellenté-
telezéséhez pályázatot nyújt be a központi költ-
ségvetésbôl történô biztosítására. A létszámcsökken-
téssel érintett munkavállalók – az önkormányzat költ-
ségvetési szerveinél, a meglévô üres álláshelyeken, 
az elôreláthatólag megüresedô álláshelyeken vagy a
tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás,
feladatátadás következtében az önkormányzat fenn-
tartói körén kívüli munkáltatónál munkaviszonyban
töltött idejük folyamatosságának megszakítása nél-
küli – foglalkoztatására nincs lehetôség. Úgy dönt,
hogy a pályázati kiírásnak megfelelôen megszüntetett
álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza,
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt
indokolttá teszik. Felhatalmazza a fôpolgármestert az
igénybejelentés aláírására és benyújtására.
Határidô: 2007. július 13.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat az Észak-Pesti Tér-
ségi Integrált Szakképzô Központ kölcsönszerzôdésének
jóváhagyására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1137/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a „Kölcsönszerzôdést” a 
2. számú melléklet szerinti tartalommal az Észak-
Pesti Térségi Integrált Szakképzô Központ Köz-
hasznú Társasággal és felhatalmazza a fôpolgár-
mestert a szerzôdés aláírására és kiadására.
Határidô: a döntést követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1138/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A kölcsönszerzôdésben foglalt elôleg pénzügyi
rendezése érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék
az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsoló-
dó kiadásokra” cím elôirányzatát 325 000 E Ft-tal,
és azonos összeggel megemeli a „8131 Észak- 
Pesti TISZK Kht.” cím elôirányzatát, ezen belül a
Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása,
törlesztése elôirányzatát.

1139/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2008. évben 
visszatérítendô kölcsönt a „9114 Céltartalék az 
önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó
kiadásokra” címre visszapótolja.
Határidô: 2008. évi költségvetés jóváhagyása
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat a Szent István Köz-
gazdasági Szakközépiskola és Kollégium bôvítés, torna-
terem-építés célokmány módosítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1140/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cí-
men belül a „Szent István Közgazdasági Szki. és
Kollégium bôvítés, tornaterem-elôkészítés” feladat
elôirányzatát 132,0 M Ft-tal, valamint a „8501 
Intézményi mûködési bevételek” címen belül az
áfa bevétel elôirányzatát 22,0 M Ft-tal és a „8513
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése”
címen belül a „Felhalmozási és tôke jellegû bevé-
telek” elôirányzatát 110,0 M Ft-tal. 

1141/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Szent István Közgazdasági Szki. és
Kollégium bôvítés, tornaterem-építés 3. sz. módo-
sított célokmányát az elôterjesztés melléklete sze-
rinti tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármes-
tert a célokmány aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Budapest XIII. ke-
rület, Róbert Károly krt. menti közterületek határrende-
zésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1142/2007. (VI. 28.) 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) és
a 17. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóvá-
hagyja és megköti a Fôvárosi Önkormányzat és 
a XIII. kerületi Önkormányzat között a 4. számú
melléklet szerinti megállapodást, a 25714/5 hrsz.-ú,
25804/3 hrsz.-ú, 25807 hrsz.-ú, 25808 hrsz.-ú,
25818/3 hrsz.-ú, és a 25838/18 hrsz.-ú ingatlanok
rendezése érdekében.

1143/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a megállapodás és
a T-76251 ttsz.-ú térrajz aláírására.
Határidô: testületi döntést követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a 2007. évi esély-
egyenlôségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka ter-
hére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Elôadó: Tarlós István
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1144/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
engedélyezi az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatás-
politikai és Kisebbségi Bizottság 55/2007. (VI. 12.)

számú határozatával a „9212 Esélyegyenlôség 
és civil célú bizottsági keret céltartaléka” ter- 
hére támogatott alapítványok és társadalmi szerve-
zetek részére a támogatás átutalását az alábbiak
szerint:
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Sor- Pályázó (szervezet)
Elnyert

szám neve
Pályázati cél összeg Címre Elôirányzat

(E Ft)

1.
„A rák ellen az emberért a hol- Az alapítvány mûködési 250 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
napért” Társadalmi Alapítvány támogatása átadás áht.-n kívülre

A Teljes Katolikus Liturgiáért 
Közösségépítés a fôvárosban

Alapítvány
(ifjúságért, családokért, 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

2.

idôsekért)
átadás áht.-n kívülre

3.
A XXIII. kerület Fejlesztéséért Együtt a közösségért 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
– Együtt Soroksárért Egyesület – együtt Soroksárért átadás áht.-n kívülre

Academia Ludi et Artis 
Egy mûvészetpedagógiai

4.
Mûvészetpedagógiai Egyesület

egyesület a fôvárosi 90 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

közkultúráért
átadás áht.-n kívülre

5. Aktivitás Alapítvány
Az alapítvány 2007. évi Mûködési célú pénzeszköz-
mûködtetése

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

6.
Angyalföldi Hagyományôrzô A szervezet adminisztráció- Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület jának fejlesztése

260 „8212” átadás áht.-n kívülre

Angyalföldi hátrányos helyzetû

7. Angyalföldi Szociális Egyesület
megváltozott munkaképességû 250 „8212”

Felhalmozási célú

személyek új munkahelyterem-
pénzeszközátadás

tése – irodabútorok beszerzése
áht.-n kívülre

8. Anyaoltalmazó Alapítvány
Egyenlô esélyekért az anya- 150 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
otthonban átadás áht.-n kívülre

Aquila segítsége a fôvárosi 

9. Aquila Egyesület fiatalok, idôsebbek esély- 150 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

egyenlôségéért
átadás áht.-n kívülre

10.
Aquincum-Mocsáros Közhasznú Családi és Pihenôpark fenn- Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület tartása, fejlesztése

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

11. Arany János Alapítvány
Az alapítvány mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
támogatása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

12. Bimbó Egyesület
Az egyesület 2007. évi mûkö- Mûködési célú pénzeszköz-
désének támogatása

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

13.
BME Management A szervezet mûködési költsé- Mûködési célú pénzeszköz-
Szakkollégium geinek fedezésére

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

14.
Budapest XX. kerület Polgár- Nyugalom és biztonság Mûködési célú pénzeszköz-
ôrség Bûnmegelôzési Egyesület Pesterzsébeten

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Budapesti Honismereti 
Lokálpatrióta fôvárosi civil

15.
Társaság

szervezetek és közgyûjtemé- 250 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

nyek munkájának segítése
átadás áht.-n kívülre

Hagyományokkal Budapestért

a mûködéshez szükséges 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
16. Budapesti Székely Kör

személyi és tárgyi feltételek átadás áht.-n kívülre
biztosítása

17.
Civilek Érdekvédelmi Fóruma Pályázat az egyesület mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
Kispestért költségére

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

18.
Csepeli Fogyasztóvédelmi A szervezet mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület költségeinek támogatása

50 „8212” átadás áht.-n kívülre

19. Csikó Sétányi 4H Klub
A Szervezet mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
költségeinek támogatása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Csillebérc Alapítvány 

20. a Csillebérci Ifjúsági Tábor Mûködési pályázat 300 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Támogatásáért
átadás áht.-n kívülre
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21. De Jure Alapítvány
Támogatás mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
költségekre

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Diákok és Véndiákok Túra- Kerékpározz, hogy más is 

22. kerékpáros és Szabadidôsport egészségben élhessen! Mû- 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Egyesület ködési költségek támogatása
átadás áht.-n kívülre

23.
Dream Team Színház Közösségépítés és a szervezet Mûködési célú pénzeszköz-
Kulturális Egyesület mûködésének támogatása

210 „8212” átadás áht.-n kívülre

24. Dzsumbuj Egyesület
Ferencvárosi Tanodáért Mûködési célú pénzeszköz-
program

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

25. Ec-Pec Alapítvány
A szervezet 2007. évi mûkö- Mûködési célú pénzeszköz-
désének támogatása

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

Egyetemisták és Fiatal Értel-
A szervezet 2007. évi prog-

26.
miségiek Egyesülete

ramjainak és mûködésének 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

támogatása
átadás áht.-n kívülre

27. Életjavító Szövetség
Életminôség javítása és ösz- Mûködési célú pénzeszköz-
tönzése a mai Magyarországon

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

ELTE TKF Mûvelôdés-szer-

28. vezés Tanszék Az Élethosszig 2007. évi mûködési támogatás 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Tartó Mûvelôdésért Alapítvány
átadás áht.-n kívülre

29.
ELTE TTK Hallgatói Az alapítvány közhasznú Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány tevékenységeiért

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

30.
Elveszett Állatok Gyógyító, Az alapítvány mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
Ellátó, Elhelyezô Alapítvány feltételeinek támogatása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

A budapesti E.SZ.T.E.R 

Ambulancia (az erôszak gyer-

31. ESZTER Közhasznú Alapítvány mek és felnôtt áldozatainak 350 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

lélektani rehabilitálása) 
átadás áht.-n kívülre

mûködtetése

Európa Szolgáltató Közhasznú
Aktív társadalmi közösség felé

32.
Társaság

az európai közösségi kommu- 350 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

nikáció útján
átadás áht.-n kívülre

33.
Fény a Fényben Egyesület Életmód és Oktatási Központ Mûködési célú pénzeszköz-
Egészségmegôrzô Kh. Szervezet fenntartása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

34.
Ferencvárosi Kutyatartók Kulturált kutyatartás és köz- Mûködési célú pénzeszköz-
Érdekvédelmi Civil Szervezete tisztaság a Ferencvárosban

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

FÉSZEK az Örökbefogadókért Örökbefogadás elôtt,

35. és Örökbefogadottakért örökbefogadás után – beszél- 250 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Alapítvány getô sorozat mûködtetése
átadás áht.-n kívülre

36. FISZ, Fiatal Írók Szövetsége
A Szövetség mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
pályázata

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

Fôvárosi és Pest megyei 
Monitort nem csak a számító-

37.
Nemzetôrök Szövetsége

gépnek (az elromlott monitor 50 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

cseréje)
átadás áht.-n kívülre

Nôi esélyegyenlôség Bp.-en –

38.
Geopolitikai Tanács kutatások, konferencia stb. 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány szervezése (ügyintézô átadás áht.-n kívülre

alkalmazása)

Grund Alapítvány
„Barátunk…” akciósorozat

39.
a Gyermekekért

(a könyv, a természet stb. 150 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

a korábbi sorozat újraélesztése)
átadás áht.-n kívülre

40.
„Gyermeküket Egyedül Nevelô Hátrányos helyzetû családok Mûködési célú pénzeszköz-
anyákért” Alapítvány felkarolása

300 „8212” átadás áht.-n kívülre

41.
Gyógyfoglalkoztatásért Az alapítvány infrastruktúrá- Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány jának kialakítása 

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

42. Handicap Alapítvány
Az esélyegyenlôség éve Mûködési célú pénzeszköz-
a Handicap Alapítványnál

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

Sor- Pályázó (szervezet)
Elnyert

szám neve
Pályázati cél összeg Címre Elôirányzat

(E Ft)
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Sor- Pályázó (szervezet)
Elnyert

szám neve
Pályázati cél összeg Címre Elôirányzat

(E Ft)

43. Havasi Gyopár Alapítvány
Segítô Esély Szolgálat Mûködési célú pénzeszköz-
Kôbányán

400 „8212” átadás áht.-n kívülre

HF Egyesület (Heller Farkas A Heller Farkas Szak-

44. Szakkollégium jogi és gazdasági kollégium mûködésének 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

képviselôje) biztosítása
átadás áht.-n kívülre

45.
Humanista Társadalmi Értsd Európát – nyelvtanítás Mûködési célú pénzeszköz-
Egyetemért Egyesület díjmentesen budapestieknek

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

46. Info 13 Egyesület
Programsorozat Mûködési célú pénzeszköz-
a XIII. kerületi fiatalokért

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

47.
Informatika a Látássérültekért Az alapítvány pályázata Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány mûködési költségekre

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

Integrált Játékpedagógiai 
Gyermeksziget a Belváros-

48.
Alapítvány

ban – a mûködési költségek 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

támogatása
átadás áht.-n kívülre

49. Jezsuita Diákszövetség
Pályázat a JIDE lapjának fej- Felhalmozási célú pénz-
lesztésére (szoftvervásárlás)

250 „8212” eszközátadás áht.-n kívülre

50. Katolikus Ifjúsági Mozgalom
A szervezet mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
költségeinek kiegészítése

300 „8212” átadás áht.-n kívülre

Kék Pont Drogkonzultációs Az alapítvány mûködéséhez

51. Központ és Drogambulancia szükséges stratégiai terv 300 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Alapítvány elkészítése
átadás áht.-n kívülre

Kék Vonal Gyermekkrízis
A Kék Vonal „Biztonsági

52.
Alapítvány

övvel az infosztrádán” 250 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

programja
átadás áht.-n kívülre

Keménydió Közhasznú
Könnyebb hétköznapokat! – 

53.
Egyesület

az egyesület mûködési 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

költségeinek támogatása
átadás áht.-n kívülre

Kenguru Alapítvány 

54. a Gyermekek Szabadidôs Mûködési pályázat 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Sportjáért
átadás áht.-n kívülre

Egészségvédelmi klubok 

55. Kerekasztal Alapítvány mûködtetése hátrányos 150 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

helyzetû cigány gyermekeknek
átadás áht.-n kívülre

56.
Kispest Biztonságáért Közösségi Inkubátorház létrehozása, Mûködési célú pénzeszköz-
Jóléti Egyesület annak felszerelése, berendezése

350 „8212” átadás áht.-n kívülre

57. Kispesti Kertbarát Klub
Kertbarátok mûszaki Mûködési célú pénzeszköz-
fejlesztése

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

58. Klubhálózat Óbuda Alapítvány Közösségi értékek kohéziója 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

59.
Klubhálózat XIII. kerület A szervezet mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány költségei a 2007. évben

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

60.
Kórházi Önkéntes Segítô 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
Szolgálat Alapítvány

Önkéntesek koordinálása átadás áht.-n kívülre

61. KÖZÉRT Egyesület
Az egyesület 2007. évi Mûködési célú pénzeszköz-
mûködése

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

62. Közös Jövô Alapítvány
Az alapítvány 2007. évi Mûködési célú pénzeszköz-
mûködésének támogatása

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

Kurfli Közhasznú Kulturális
CSIGATANYA közösségi

63.
Egyesület

színtér fûtésrendszerének 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

kialakítása
átadás áht.-n kívülre

64.
Leány Anya Gyermek 

A Lea Otthon fejlesztéséért
Mûködési célú pénzeszköz-

Alapítvány
200 „8212” átadás áht.-n kívülre

65. Légtér Egyesület
A szervezet 2007. évi 150 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
mûködésének támogatása átadás áht.-n kívülre
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Sor- Pályázó (szervezet)
Elnyert

szám neve
Pályázati cél összeg Címre Elôirányzat

(E Ft)

66.
„LÉTRA” Közhasznú 

Forrásteremtô pályázat 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány átadás áht.-n kívülre

67. Liberális Fiatalok Egyesülete Programterv 2007. 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

68.
Magányos Farkasok Ökölvívó Mûködési támogatás az új Mûködési célú pénzeszköz-
Iskola SE saját használatú edzôteremhez

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

69.
Magyar Asszonyok Mûködési célú pénzeszköz-
Érdekszövetsége

Asszonyház 2007 100 „8212” átadás áht.-n kívülre

70. Magyar Cserkész Szövetség Éves mûködési támogatás 150 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

MACSKA program hátrá-

71.
Magyar Cserkészkürt nyos helyzetû gyermekeknek, 160 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány fôvárosi gyermekotthon- átadás áht.-n kívülre

lakóknak

72.
Magyar Ellenállók és Anti- A MEASZ 2007. évi Mûködési célú pénzeszköz-
fasiszták Szövetsége tevékenysége

350 „8212” átadás áht.-n kívülre

73.
Magyar Evangéliumi A MEKSZ 2007–2008-as Mûködési célú pénzeszköz-
Keresztyén Diákszövetség mûködése

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

74. Magyar Hagyomány Alapítvány
A szervezet mûhelyeinek Mûködési célú pénzeszköz-
mûködtetése

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

75. Magyar Hajózásért Egyesület
Az egyesület mûködésének Mûködési célú pénzeszköz-
támogatása  

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

76. Magyar Írószövetség
A Magyar Írószövetség Mûködési célú pénzeszköz-
mûködési költségei

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

77. Magyar Jamboree Alapítvány Éves mûködési támogatás 250 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

Az alapítvány 2007-es

Magyar Könnyûzenei mûködési és fejlesztési célja 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
78.

és Kulturális Alapítvány – Festészetek Napja zenei átadás áht.-n kívülre
rendezése

79.
Magyar Könyvtárosok Az egyesület 2007. évi mûkö- 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesülete désének támogatása átadás áht.-n kívülre

80.
Magyar Környezeti Nevelési Az egyesület mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület költségeinek támogatása

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

81. Magyar Közlekedési Klub Vasútbarát Budapest 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

82. Magyar Mûhely Alapítvány
Az alapítvány 2007. évi Mûködési célú pénzeszköz-
mûködése

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

83. Magyar Parasport Szövetség
Parasport az értelmi fogya- Mûködési célú pénzeszköz-
tékosok értelmes életéért

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

84. Magyar Pedagógiai Társaság
A pedagógus, mint szervezett Mûködési célú pénzeszköz-
civil

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

Magyar Tüdôátültetettek 
Az egyesület mûködési

85. Országos Sport és Érdekvé-
célú pályázata

200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

delmi Egyesülete
átadás áht.-n kívülre

86. Magyar Úttörôk Szövetsége Mûködési támogatás 250 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

87.
Magyarországi Juliánus A szervezet mûködésének Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány támogatása  

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

Magyarországi Roma
A szervezet szolgáltatásaihoz 

88.
Parlament

szükséges mûködési költségek 300 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

finanszírozása
átadás áht.-n kívülre

89.
Magyarországi Szegények A szervezet 2007. évi mûkö- Mûködési célú pénzeszköz-
és Romák Érdekvédelmi désének támogatása

150 „8212” átadás áht.-n kívülre
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Sor- Pályázó (szervezet)
Elnyert

szám neve
Pályázati cél összeg Címre Elôirányzat

(E Ft)

90. Meixner Alapítvány
Az alapítvány 2007. évi Mûködési célú pénzeszköz-
mûködésének támogatása

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

91. MI-ÉRT Alapítvány Mûködési költség biztosítása 150 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

Az alapítvány tevékenységé-

hez szükséges nagy értékû Felhalmozási célú pénz-
92. MI-TI-ÉN Alapítvány

tárgyi eszköz beszerzéséhez 
150 „8212” eszközátadás áht.-n kívülre

támogatás

Nagyzugló Törökôr Kulturális A szervezet üdültetési
93.

és Szociális Közhasznú Egyesület és mûködési célú pályázata
200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

átadás áht.-n kívülre

94.
Nap Kör Mentálhigiénés Az alapítvány mûködésének Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány kiegészítô támogatása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

95.
Napszél Kulturális Közhasznú „Gellért szabadegyetem” Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület a Fúzió Rádióban

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

96.
Napsziget a Mûvészetekért A mûködési feltételek Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány támogatása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

97.
Napvilág az Eredendô Pályázat az alapítvány mûkö- Mûködési célú pénzeszköz-
Mûveltségért Kutató Alapítvány désének támogatására

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

98.
„Német Hagyományokat Ápolók Az egyesület 2007. évi Mûködési célú pénzeszköz-
Szövetsége” Egyesület mûködésének támogatása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

99.
Nonprofit Média Központ A Szervezet 2007. évi mûkö- Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány désének támogatása

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

Osteoporosis Betegek 

Magyarországi Egyesületének A szervezet mûködési 300 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
100.

Csontritkulásos és Mozgásszervi költségei átadás áht.-n kívülre
Betegek Klubja (KÔCSONT)

101.
Összefogás a Magyar Az egyesület 2007. évi Mûködési célú pénzeszköz-
Családokért Egyesület mûködésének támogatása

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

102. Palánta Sorsfordító Alapítvány
Kakaó – hab nélkül Mûködési célú pénzeszköz-
Közösségépítô szabadidô

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

Gyermek és ifjúsági kulturális 

103. People Team Alapítvány
és szabadidôs programok 120 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
a 18 éven aluli korosztály átadás áht.-n kívülre
számára

Pesterzsébeti Cigány 
Az egyesület mûködése

104. Nemzetiségi Érdekképviselet 
és annak fenntarthatósága

120 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

(PCN)
átadás áht.-n kívülre

105. Pesterzsébeti Fogyasztóvédelmi Együtt a fogyasztókért, Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület együtt a családokért!

130 „8212” átadás áht.-n kívülre

106. Pestszentimrei Nagycsaládos Civil iroda mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület költségeinek támogatása

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

107. Pitypang Humán Szolgáltató Az alapítvány mûködésének Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány bemutatása

130 „8212” átadás áht.-n kívülre

108. Pixis Európa Közhasznú Nem csak gyerekjáték… Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány avagy befektetés a jövôbe

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

109. Rákóczi Szövetség
A szervezet mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
költségeinek támogatása

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

110. Rákosmenti Kisállattenyésztôk
A tenyésztôi munka kulturális

Egyesülete
értékeinek megôrzése érde- 150 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

kében társadalmi összefogás
átadás áht.-n kívülre

Rákosszentmihályi és Árpád-

földi Ház-, Telek- és Lakás- A közösségi munkához 150 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
111.

tulajdonosok (R+Á Egy.) a feltételek biztosítása átadás áht.-n kívülre
Egyesület
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Reform Régió Egészségnevelô, 
A Pszicho-Edukációs

112. Oktatási, Kulturális és Sport-
Mûhely rezsiköltségeihez

120 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

tánc Közhasznú Egyesület
átadás áht.-n kívülre

113.
Református Egyházzenészek A magyar református egyház- Mûködési célú pénzeszköz-
Munkaközössége (ReZeM) zene gondozása és fejlesztése

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

114.
Roma Nôvédelmi Közhasznú A Szervezet mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
Szervezet költségeinek támogatása

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

115.
Roma Sajtóközpont Közhasznú Roma tematikájú hír- Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület és háttérszolgálat mûködtetése

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

Sashalmi Ingatlantulajdonosok
Az egyesület által mûköd-

116.
Egyesülete (SITE)

tetett klubok mûködésének 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

támogatása
átadás áht.-n kívülre

117. Sibrik Kertszépítô Egyesület
Klubhelyiség bôvítése Mûködési célú pénzeszköz-
és korszerûsítése

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

118.
Soroksári Svábok Független Az egyesület 2007. évi Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesülete költségeinek támogatása

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

119. Student Service Egyesület
Az egyesület 2. féléves Mûködési célú pénzeszköz-
mûködése

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

120. Szabad Iskoláért Alapítvány A SZIA Mûhely mûködtetése 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

121.
Szalmaszál a Hajléktalanokért A Szalmaszál programjainak Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány folyamatos mûködtetéséért

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

122.
Szebb Gyermekévekért Az Alapítvány mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány költségei

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

Szebben szeretnék járni
Mozgásfejlôdésben elmaradt

123.
Egyesület

és sérült gyermekek fejlesz- 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

tésének mûködésére
átadás áht.-n kívülre

A szeretet és összefogás ere-

jével a társadalmi különbsé- 170 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
124. Szepesdi Ervin Alapítvány

gek csökkentéséért (benne átadás áht.-n kívülre
programra is kértek)

125.
Szószóló Alapítvány a Betegek Betegjogi konzultációs Mûködési célú pénzeszköz-
Jogaiért Központ mûködtetése

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

126.
Tamás Apostol Iskola Fiatalkorúak nevelési Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány színvonalának emelése

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Társadalmi Unió Budapest
„Fogyasztóvédelmi akadémiák”

és Vonzáskörzete Regionális 
érdekvédelmi tevékenység Felhalmozási célú pénz-

127.

Szövetsége
folytatásához nagyértékû 

120 „8212” eszközátadás áht.-n kívülre
tárgyi eszköz beszerzése

Civil hírek és civilek számára 

128. Történelemtanárok Egylete
fontos információk közreadása Mûködési célú pénzeszköz-
a www.tte.hu közoktatási 

200 „8212” átadás áht.-n kívülre
civil oldalon

129. Tudor Alapítvány
Esélyteremtés a fôvárosi tudor Mûködési célú pénzeszköz-
Mûhelyben

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

130. Tükörterem Egyesület
Társadalmi polémiák – fiata- Mûködési célú pénzeszköz-
lok a szociális közéletben

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

131. Új Út Szociális Egyesület
Hajléktalan emberek élethely- Mûködési célú pénzeszköz-
zetének javítása

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

Vakok és Gyengénlátók 
A VGYKE 2007. mûködési

132. Közép-magyarországi 
költségeinek támogatása

300 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Regionális Egyesülete
átadás áht.-n kívülre

Bûnelkövetô fiatalok társa-

133. Váltó-sáv Alapítvány dalmi és munkaerô-piaci 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

esélyeinek növelése 
átadás áht.-n kívülre
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134.
Vargabetû Klub-Mûhely Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület

Vargabetû 10 év után 200 „8212” átadás áht.-n kívülre

135.
Vasas Mûvelôdési Intézmények A szervezet mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
Szövetsége pályázata

300 „8212” átadás áht.-n kívülre

136.
Vasas Mûvészegyüttes Az alapítvány mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány pályázata

300 „8212” átadás áht.-n kívülre

137. Via Vita Veritas Alapítvány
A 3V alapítvány mûködési Mûködési célú pénzeszköz-
költségeinek támogatása

120 „8212” átadás áht.-n kívülre

Zöld Föld Környezetvédô
„Bölcsôd e táj” – a szervezet 

138.
és Gyermeksegítô Alapítvány

mûködési költségeinek 250 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

támogatása
átadás áht.-n kívülre

139. Alternatív Mûvészeti Alapítvány
Irodalmi kávéház sorozat – Mûködési célú pénzeszköz-
a bolgár irodalom terjesztése

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Balkán Hangja Kulturális
Balkán Expressz (Szerbia) – 

140.
Egyesület

XII. Balkán hangja fesztivál- 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

sorozat (Budapest)
átadás áht.-n kívülre

141. Budai Polgárok Társasága
Budai nemzetiségi kapcsola- Mûködési célú pénzeszköz-
tok erôsítése

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

Budapesti Románok Kulturális
Erdélyi és budapesti román

142.
Társasága

színjátszás a XIX. sz. 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

2. felében
átadás áht.-n kívülre

143.
Eötvös József Cigány–Magyar Cigányok Budapesten címû Mûködési célú pénzeszköz-
Pedagógiai Társaság programsorozat

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

144.
Erdélyi Örmény Gyökerek Örmény kultúra Hete – Mûködési célú pénzeszköz-
Kulturális Egyesület rendezvénysorozat

200 „8212” átadás áht.-n kívülre

145. Józsefvárosi Roma Kerekasztal
Kulturális hagyományôrzô Mûködési célú pénzeszköz-
rendezvények

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

146.
Magyar–Görög és Nemzetközi Híd a nemzetek kultúrái 150 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
Ifjúsági Alapítvány között átadás áht.-n kívülre

147.
Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvodai hagyományôrzô Mûködési célú pénzeszköz-
Óvoda Alapítvány programok

142 „8212” átadás áht.-n kívülre

148.
Roma Szociális és Érdekvédelmi Nemzetiségi hagyományôrzô Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület tábor

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

149. Romaversitas Alapítvány
Szabadegyetemi elôadás- 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
sorozat átadás áht.-n kívülre

Rózsafüzér Királynéja Plébánia 
A VII. ker. cigányság

150. Regnum Marianum 
kulturális támogatása

100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Kápolna-Klubja
átadás áht.-n kívülre

Zoril Hajnalodik Dél-budai Romani nyelvtanfolyam

151. Cigány Kulturális Oktatási és Jagali Róta – Tûzkerék 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

és Szociális Alapítvány hálaadó ünnepség
átadás áht.-n kívülre

Budapesti roma pályakezdô

152.
Eséllyel-Segéllyel fiatalok munkaerô-piaci Mûködési célú pénzeszköz-
a Holnapért Alapítvány esélyeinek növelése készségfej-

100 „8212” átadás áht.-n kívülre
lesztô képzésekkel

„Kerek egy esztendô” népmû-

153.
Forrás Alapítvány vészeti szaktábor fogyatékkal Mûködési célú pénzeszköz-
a Gyermekkultúráért élô etnikai kisebbséghez tartozó 

100 „8212” átadás áht.-n kívülre
felsô tagozatos diákok számára

154. „A Zene mindenkié” Egyesület
A Parafónia zenekar nyári Mûködési célú pénzeszköz-
fejlesztô foglalkozása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Az Értelmi Fogyatékosok 
Az alapítvány átmeneti

Fejlôdését Szolgáló Magyar
otthonában lakó súlyosan Mûködési célú pénzeszköz-

155.

DOWN Alapítvány
és halmozottan fogyatékosok 

100 „8212” átadás áht.-n kívülre
nyári táboroztatása
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Egalitás Mozgássérültek Szabadidôs programsorozat 

156. Létbiztonságát Elôsegítô súlyosan mozgássérült 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Alapítvány személyek számára
átadás áht.-n kívülre

A Fejlesztô Gondozó Köz-

pontban ellátott 36 gyermek 

157.
Gondoskodás Gyermekeinkért

és fiatal élethelyzetének 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány

javítását szolgáló szabadidôs 
átadás áht.-n kívülre

program

158. Haypál Alapítvány
Esélyegyenlôség biztosítása, Mûködési célú pénzeszköz-
elôsegítése…

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Egy hét eltöltése Füzesgyar-

mat Thermal Hotel Gara Mûködési célú pénzeszköz-
159. Hegedûs István Alapítvány

Gyógyszállóban fogyatékkal 
100 „8212” átadás áht.-n kívülre

élô fiatalokkal

Helios Mozgásakadémia
Fuss a fényben 5. – Látás-

160.
Egyesület

sérültek részére szabadidôs 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
futóedzések átadás áht.-n kívülre

161. Hetedhét Oázis Alapítvány
Fogyatékkal élô és ép Mûködési célú pénzeszköz-
mûvészek integrált fellépése

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

162. Humano Modo Alapítvány
Nyári napközis Mûködési célú pénzeszköz-
úszó- és kézmûves tábor

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Hun Nándor Egészségileg
Nyugdíjasoknak az Esély-

Hátrányos Helyzetû
egyenlôség éve alkalmából Mûködési célú pénzeszköz-

163.

Nyugdíjasok Egyesülete
hétvégi kirándulások 

100 „8212” átadás áht.-n kívülre
szervezése belföldön

Sportterápia program

Ifjúsági Barlangtúra krónikus légúti beteg

164. és Barlangi Sportterápia gyermekeknek – II. ker. 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Egyesület Törökvész úti Ferenc-hegyi 
átadás áht.-n kívülre

barlang

Kaszap István Alapítvány
Lelki közösségek és súlyosan

165.
Közhasznú Szervezet

egészségkárosodottak 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

támogatása
átadás áht.-n kívülre

166.
Korai Fejlesztô Központot Súlyosan, halmozottan sérült Mûködési célú pénzeszköz-
Támogató Alapítvány gyermekek nyári táboroztatása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

167.
Látássérültek Szabadidôs Látássérült felnôtteknek Mûködési célú pénzeszköz-
Sportegyesülete (LÁSS) sítábor szervezése 

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Óvodás, kisiskolás vak 

168. Látó-tér Alapítvány gyermekek készségfejlesztô 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

tábora
átadás áht.-n kívülre

169.
Magyarországi Evangélikus Mûködési célú pénzeszköz-
Ifjúsági Szövetség (MEVISZ) Integrált nyári táboroztatás 100 „8212” átadás áht.-n kívülre

170.
Magyar Rett Szindróma Családi hétvége a hegyek Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány között

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Esélyegyenlôségi turné 

szervezése az „Esélyegyenlôség 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
171. Nem Adom Fel Alapítvány

Európai éve 2007” jegyében átadás áht.-n kívülre
(fogyatékkal élôk)

172.
Pia Causa/Kegyes Célra Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület

A gyógyulás útján 100 „8212” átadás áht.-n kívülre

173.
Rákosmenti Cukorbetegekért A cukorbetegek gyógyfürdôi Mûködési célú pénzeszköz-
Közhasznú Egyesület programjának támogatása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

174.
Sclerosis Multiplex Budapesti Üdülés súlyosan mozgás- Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület sérültek részére

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

175. Szempont Alapítvány
Tihanyi életmód tábor Mûködési célú pénzeszköz-
(látássérülteknek)

100 „8212” átadás áht.-n kívülre
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Az alapítvány 2007/2008. évi

176. Salva Vita Alapítvány szabadidôs programjai 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

(értelmi sérülteknek)
átadás áht.-n kívülre

177.
Szervátültetettek Országos Szervátültetettek orfûi Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesülete rehabilitációja

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Integrált sport- és kulturális 

178. Tengeri Csillag Sport Egyesület
programok ép, vak és gyen- Mûködési célú pénzeszköz-
génlátó gyermekeknek,

100 „8212” átadás áht.-n kívülre
fiataloknak

Vass Miklós Értelmileg Súlyosan egészségkároso-

179. Akadályozottakat Segítô dottak szabadidôs 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Közhasznú Egyesület programjai
átadás áht.-n kívülre

180.
XVII. kerületi Mozgássérültek Esélyt a pihenésre Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesülete a fogyatékkal élôknek is!

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Szabadidôs programok 

181. Zsótér Pál Alapítvány mozgáskorlátozott gyermekek 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

részére
átadás áht.-n kívülre

Élménygazdag vízitúrázás 

182. Óbudai Sportegyesület a Dunán egészségkároso- 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

dottaknak
átadás áht.-n kívülre

Családok a Családokért
Hátrányos helyzetû

183.
Polgári Egyesület

és fogyatékkal élô gyermekek 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

nyári németnyelv-tábora
átadás áht.-n kívülre

184.
Varázshegy Közhasznú Kulturális javak hozzáférése Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület pszichiátriai betegeknek

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

A szervezet mentálhigiénés

185.
Élet Alapítvány – Bp.-i Lelki prevenciós tevékenysége Mûködési célú pénzeszköz-
Elsôsegély Telefonszolgálat – együttmûködésben 

500 „8212” átadás áht.-n kívülre
az alapellátással – 

Esztergom–Budapesti 
Élhetôbb életért,

186. Fôegyházmegye Szent 
egészséges kapcsolatokért

100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Erzsébet Karitász Központ
átadás áht.-n kívülre

Karmelita Kispapok Neveléséért 
Közösségépítô program-

187. és Marton Marcell Boldoggá 
sorozat + sírhely kialakítása

100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Avatásáért Alapítvány
átadás áht.-n kívülre

188. Mária Mûve Nôi Közösség A testvériség szolgálatában 200 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

189.
Ôrmezôi Morus Szent Tamás Az ôrmezôi hétköznapok Mûködési célú pénzeszköz-
Egyesület megszépítése

150 „8212” átadás áht.-n kívülre

Liszt Ferenc Kórus Egyház-
Egyházzenei szolgálat 

190.
zenei Alapítvány

a belvárosi Szent Mihály- 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

templomban
átadás áht.-n kívülre

191.
Szent Adalbert Misszió „800 éve született Árpád-házi Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány Szt. Erzsébet”

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Rendhagyó magyarórák 

192.
Rákócziánum Templom szervezése középiskolások Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány számára a Kosbor együttes 

100 „8212” átadás áht.-n kívülre
közremûködésével

Regnum Marianum Katolikus
Patkoló 2007 – ifjúságneve-

193.
Közösség Egyesület

léssel foglalkozók magasabb 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

szintû képzése
átadás áht.-n kívülre

Jószolgálati, családsegítô 

194. Pasaréti Ferences Alapítvány és szabadidôs programok 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Pasaréten
átadás áht.-n kívülre

195.
Újlaki Sarlós Boldogasszony 

Napközis tábor 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány átadás áht.-n kívülre
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Sor- Pályázó (szervezet)
Elnyert

szám neve
Pályázati cél összeg Címre Elôirányzat

(E Ft)

196. Reménység Magjai Alapítvány
ReMa gyermekhitoktató Mûködési célú pénzeszköz-
képzési program

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

197.
Evangélikus Diákotthon Szegénysorsú diákok Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány támogatása

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Hátrányos helyzetû gyerme-

198. Diakónia Alapítvány kek, családok szabadidôs 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

programjainak szervezése 
átadás áht.-n kívülre

Hagyományôrzés, kultúra,

Pestszentimrei Református esélyegyenlôség – gyermekek

199. Egyház „Soli Deo Gloria” és fiatalok hagyománytiszte- 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

Alapítvány letre és igényes szórakozásra 
átadás áht.-n kívülre

nevelése

200. Szent Rafael Caritas Alapítvány
Hajléktalanok személyiség- Mûködési célú pénzeszköz-
gyógyító gondozása 

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

Civil Mûvek Közmûvelôdési
Nekem a világ… 50 perces

201.
Egyesület

dokumentumfilm fiatal 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

célközönségnek
átadás áht.-n kívülre

Dr. Széky Endre Pestszentimre 
A helytörténeti anyagok

202.
Történeti Társaság

rendezéséhez szükséges 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

költségek támogatása
átadás áht.-n kívülre

203. Fórumház Egyesület
Fórumház Egyesület Mûködési célú pénzeszköz-
a civilekért

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

A Politikai Elemzések c. 

204. Író Gergely Alapítvány folyóirat 2007/3. számának 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

megjelentetése
átadás áht.-n kívülre

205.
JÓL – LÉT Közhasznú Elsô hazai Apák Napja Mûködési célú pénzeszköz-
Alapítvány 2007. június 17. Városliget

190 „8212” átadás áht.-n kívülre

206.
Magyar Szinergia Ház Ünnep és közösség – 100 éves Mûködési célú pénzeszköz-
Közhasznú Egyesület a Rákospalotai MÁV-telep

190 „8212” átadás áht.-n kívülre

Hátrányos helyzetû budapesti 

207. Ökoszolgálat Alapítvány lakosok környezetvédelmi 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-

szemléletformálása
átadás áht.-n kívülre

208.
Társadalmi Egyesülések 2007. évi tervezet alapján Mûködési célú pénzeszköz-
XVII. kerületi Szövetsége programok szervezése

100 „8212” átadás áht.-n kívülre

209. Zuglói Baráti és Polgári Kör Közösség, közélet 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

210. Polgárok Zuglóért Alapítvány „Tisztelet 1956-nak” 100 „8212” Mûködési célú pénzeszköz-
átadás áht.-n kívülre

Összesen: 33 122 „8212” Ebbôl mûkö- Ebbôl fel-

dési célú halmozási

pénzeszköz- célú pénz-
átadás áht.-n eszköz-
kívülre átadás áht.-n

kívülre

32 352 770

Felkéri az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspoliti-
kai és Kisebbségi Bizottság elnökét, hogy a Fôvá-
rosi Önkormányzat nevében a támogatási szerzô-
déseket kösse meg.
Határidô: a közgyûlési döntést követôen azonnal
Felelôs: Tarlós István

A napirend 36. pontja: Javaslat a Budapest Fôváros
Önkormányzata és Oláh Imre, valamint gyermekei kö-
zötti peren kívüli egyezség megkötésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1145/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bekezdése és a Fôvárosi Önkor-
mányzat 2007. évi költségvetésérôl szóló 11/2007.
(III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 10. § alapján úgy dönt,
hogy eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági
Bizottságra és az Oktatási és Ifjúságpolitikai 



Bizottságra a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról
és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14/A §
a) pontjával átruházott – peren kívüli egyezség
megkötésére vonatkozó – hatáskörét.

1146/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 2. számú
mellékletét képezô peren kívüli egyezséget, és fel-
kéri a fôpolgármestert annak aláírására. 
Határidô: a döntést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1147/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2006. július 1-jétôl 2007. decem-
ber 31-ig terjedô kötelezettségek fedezetének biz-
tosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tar-
talék” cím kiadási, azon belül a mûködési tartalék
elôirányzatát 24 212 E Ft-tal és egyidejûleg azonos
összeggel megemeli a „4301 Fôvárosi Gyermek-
védelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszköz-
átadás államháztartáson kívülre elôirányzatát.

1148/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy 2008. január 1-jétôl
2018. december 31-ig – 2007. évi áron számolva –
minimum 684 E Ft-ot évente a járadékok folyósítá-
sára – a keresetpótló, a gyermeknevelési és háztar-
tási munka pótlása céljára szolgáló járadékokat a
mindenkori infláció mértékével növelve; az esetle-
ges gyógyszerköltségeket orvosi igazolás alapján –
továbbá 2019. január 1-jétôl 2019. március 28-ig
ezen összeg arányos részét – a peren kívüli egyez-
ségben foglaltak szerint – biztosítja.

1149/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy az 1147/2007. (VI. 28.)
Fôv. Kgy. határozatban szereplô összeg fedezetét a
2007. évi költségvetés júniusi rendeletmódosítása-
kor, az 1148/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. határozat-
ban meghatározott összeg fedezetét pedig a min-
denkori költségvetés tervezésekor biztosítja.
Határidô: a 2007. évi júniusi rendeletmódosítás,
illetve azt követôen a mindenkori éves költségvetés
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 37. pontja: Javaslat egyes, az Operatív
Programok 2007–2008. évi akcióterveiben nevesíteni 
kívánt beruházási feladat engedélyezési okmányainak 
jóváhagyására.

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

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1150/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a KMOP, KÖZOP, KEOP Operatív Programok
2007–2008. évi Akcióterveiben nevesíteni kívánt
beruházási feladatokhoz kapcsolódó megvalósítha-
tósági tanulmánytervek elkészítése érdekében úgy
dönt, hogy a Budapest Fôvárosi Önkormányzata és
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításá-
nak rendjérôl szóló 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy.
rendelet 12. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja  
– az elôterjesztés 3., 4. és 5. számú mellékletei

szerint a szociálpolitikai  ágazat  92.  egyedi azo-
nosító számú, az Idôsek Otthona (Baross u.)
építés és „A” épületrekonstrukció, elôkészítés
beruházási feladat célokmányának 3. sz. módo-
sítását, az 5234. egyedi azonosító számú, az
Idôsek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek ki-
váltása, létesítése, elôkészítés beruházási feladat
célokmányának 1. sz. módosítását, valamint a
69. egyedi azonosító számú, Idôsek otthoni
férôhelyek kialakítása, elôkészítés (puffer intéz-
mények) beruházási feladat célokmányának 
3. sz. módosítását.

Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt tartalom szerint az engedélyezési okmányok
aláírására. 
Határidô: 2007. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1151/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A KMOP, KÖZOP, KEOP Operatív Programok
2007–2008. évi Akcióterveiben nevesíteni kívánt
beruházási feladatokhoz kapcsolódó megvalósítha-
tósági tanulmánytervek elkészítése érdekében úgy
dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvá-
rosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályza-
táról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
szerint  a beruházási, felújítási tevékenységgel kap-
csolatban az illetékes bizottságokra átruházott ha-
táskörét és jóváhagyja  
– az elôterjesztés 6. számú melléklete, egyéb víz-

gazdálkodási ágazat, 5410. egyedi azonosító
számú, a Csapadékvíz-elvezetés (Gyáli-patak 
7-es ág, Hosszúréti patak, Nagy-Ördög árok, 
Irhás árok) beruházási feladat engedélyokirat,   

– az elôterjesztés 7. és 8. számú mellékletei sze-
rint környezetvédelmi ágazat, 5401. egyedi azo-
nosító számú, a Rákos-patak revitalizációja 
I. ütem, valamint az 5407. egyedi azonosító szá-
mú, a Népliget rehabilitációja I. ütem beruházá-
si feladatok engedélyokiratait,  
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– az elôterjesztés 9. számú melléklete, fôépítészi
feladatok, az 5412. egyedi azonosító számú, a
Budapest Szíve program I. ütem beruházási
feladat engedélyokiratát,

– az elôterjesztés 1. számú melléklete szerint az
egészségügyi ágazat, 5441. egyedi azonosító
számú, a kórházak szerkezetátalakítási felada-
tok, tanulmányterv beruházási engedélyokiratát.

Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tarta-
lommal történô aláírásra.
Határidô: 2007. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1152/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A KMOP, KÖZOP, KEOP Operatív Programok
2007–2008. évi Akcióterveiben nevesíteni kívánt
beruházási feladatokhoz kapcsolódó megvalósítha-
tósági tanulmánytervek elkészítése érdekében úgy
dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvá-
rosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályza-
táról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
szerint  a beruházási, felújítási tevékenységgel kap-
csolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és
jóváhagyja 
– az elôterjesztés 10. és 11. számú mellékletei sze-

rint a közlekedési ágazat, 5399. egyedi azono-
sító számú, a Csepeli gerincút kiépítése II. ütem
beruházási feladat, valamint az 5398. egyedi
azonosító számú, a Kerékpáros közlekedési
hálózat fejlesztése beruházási feladat engedély-
okiratait,

– az elôterjesztés 12. számú melléklete, kulturális
ágazat, az 5403. egyedi azonosító számú, a Mar-
gitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukciója
beruházási feladat engedélyokiratát.

Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tarta-
lommal történô aláírásra.
Határidô: 2007. július 15. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl szóló 11/2007.
(III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1153/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett rendelettervezetet.

A napirend 39. pontja: Javaslat a „CLIMATE
Creating Leading edge Initiatives for Mobility,
Accessiblity, Transport and the Enviroment (Vezetô kez-
deményezések a mobilitásért, az elérhetôségért, a köz-

lekedésért és a környezetért)” c. CIVITAS Plus pályázat
benyújtására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1154/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy határoz, hogy a benyújtandó pályázatban a
projekt területén közlekedô buszok modernizálása
keretében alternatív környezetkímélô hajtási rend-
szerrel autóbuszok beszerzését szerepelteti. 
Határidô: 2007. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1155/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az EU FP 7 Kutatási és Demonstrá-
ciós Keretprogramon belül a CIVITAS Plus kezde-
ményezés keretében a CLIMATE c. projektre társ-
vezetôként pályázatot nyújt be és felkéri a fôpol-
gármestert, hogy gondoskodjon a benyújtás során
szükséges intézkedések megtételérôl.
Határidô: 2007. július 15.
Felelôs: Dr. Demszky Gábor

1156/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Konzorciumi partnerként kíván részt venni a CIVI-
TAS Plus kezdeményezés keretében benyújtandó
CLIMATE c. projektben és jóváhagyja az 1. számú
melléklet szerinti szándéknyilatkozatot, egyben jó-
váhagyja a 2. számú melléklet szerint a projekt
konzorciumi szerzôdés irányelveit és felkéri a fô-
polgármestert a szándéknyilatkozat aláírására. Fel-
hatalmazza a fôpolgármestert a szándéknyilatkozat
alapján a projekt megvalósítását elôsegítô – nem
önkormányzati – bizottságban való részvételre. 
Határidô: 2007. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1157/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázat ered-
ményes elbírálása után a Konzorciumi Szerzôdést
és a Támogatási Szerzôdést jóváhagyásra terjessze
a Fôvárosi Közgyûlés elé.   
Határidô: a pályázat sikerét követôen 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1158/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal, hogy a CLIMATE c. CIVI-
TAS Plus projekthez 1250 E Ft önrészt biztosít a
Budapest Fôváros 2008. évi költségvetése terhére.
Határidô: 2008. május
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1159/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat
Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költ-
ségvetésérôl szóló 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására” címû elôterjesztést.

Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi
költségvetésérôl szóló 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. ren-
delet módosítására

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

az elôterjesztô által tett kiegészítéssel és módosítá-
sokkal megalkotja 44/2007. (VII. 18.) önkormány-
zati rendeletét Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi költségvetésérôl szóló 11/2007. (III. 14.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1160/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 559/2005. (II. 24.), az
1610/2005. (VI. 30.) és a 272/2006. (II. 23.) Fôv.
Kgy. határozatát. Kötelezettséget vállal arra, hogy
Budapest Fôváros Önkormányzata a 2008–2010.
évi költségvetéseiben a dologi kiadásokhoz kap-
csolódó beszerzési, közbeszerzési eljárások elô-
irányzatát a „6008 Fôvárosi Ellátási és Gazdasági
Szolgálat”, a „7103 Gazdasági és ellátási felada-
tok”, a „7105 Hivatali informatikai feladatok” és a
„7371 Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
lakások üzemeltetése” címeken a 2007. évi elô-
irányzatokkal azonos összegben biztosítja a szük-
séges fedezetet. 
Határidô: a 2008–2010. évi költségvetés készítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1161/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szer-
vezetek megjelölt összegû támogatásának átutalását
a „8447 Fôpolgármesteri keret” cím terhére:

a) Magyar Lovas Szövetség 500 E Ft,
b) Szubjektív Értékek Alapítvány 300 E Ft,
c) Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége 450 E Ft,
d) Roma Szociális Érdekvédelmi 

Egyesület 200 E Ft,
e) Budapesti Sport Egyesület 1300 E Ft,
f) Magyar WUSU Egyesület 300 E Ft,
g) Palatinus Polgári Társulás 20 E Ft,
h) Oláh Euró Gipsy Zenész Egyesület 100 E Ft,
i) Zöldpont Egyesület és Szerkesztôség 1000 E Ft.

A napirend 40. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat fenntartásában mûködtetett szociális intézmé-
nyek átszervezésére. 

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1162/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2007. augusztus 30-i ülésére elna-
polja a „Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntar-
tásában mûködtetett szociális intézmények átszer-
vezésére” címû elôterjesztést.

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat Idôsek Otthona (Kamaraerdô) területén lévô
„Bagolyvár kápolnára” vonatkozó Használati Megálla-
podás és kiegészítésének módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1163/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
megköti a Budaörsi Római Katolikus Egyházköz-
séggel a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona
(1112 Bp., Kamaraerdei út 16.) területén (37 hrsz.)
található, 280 m2 alapterületû kétszintes, különálló
„Kápolna” megnevezésû épület ingyenes haszná-
latára vonatkozó megállapodást és annak kiegészí-
tését módosító, az elôterjesztéshez 4. számú mel-
lékletként csatolt szerzôdést.
Határidô: 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat Idôsek Otthona (1103 Budapest, Gergely u. 85.)
székhelyének tulajdonjog rendezésére peren kívüli egyez-
ség keretein belül, területarányos telekcsere útján.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1164/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
az SZMSZ 1. § (5) bekezdésében, illetve a vagyon-
rendelet 9/A. § (1), 10. § (6), 14/A. § és a 18. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy ese-
ti jelleggel visszavonja az SZMSZ 5. számú mel-
léklet Gazdasági Bizottságra vonatkozó részének
18. pontjában átruházott, peren kívüli egyezségkö-
tésre vonatkozó hatáskört.

1165/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a CBA-D&T Invest Kft.-vel
a peren kívüli egyezséget az elôterjesztéshez 
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3. számú mellékleteként csatolt megállapodás, 
illetve ingatlan csereszerzôdés szerinti tartalom-
mal, melynek értelmében a Fôvárosi Önkormány-
zat tulajdonát képezô 42305/1 és 42306/1 hrsz.-ú,
természetben a Budapest X. ker., Gergely u. 85.
alatti,  98 556 000 Ft + 19 711 200 Ft áfa összegû
ingatlan – az elôterjesztés 2. számú mellékleteként
csatolt változási vázrajzon feltüntetett – összesen
5728 m2 nagyságú részének tulajdonjogát azonos
értéken elcseréli a CBA-D&T Invest Kft. tulajdo-
nában álló 42300/2 hrsz. alatt nyilvántartott,
természetben a Budapest X. ker., Gergely utca–
Gyömrôi út által határolt – az elôterjesztés 2. szá-
mú mellékleteként csatolt változási vázrajzon fel-
tüntetett – összesen 5728 m2 nagyságú részének
tulajdonjogával. Felkéri a fôpolgármestert a megál-
lapodás, illetve ingatlan csereszerzôdés aláírására.
Határidô: telekalakításról szóló építésügyi hatósá-
gi határozat jogerôre emelkedését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1166/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
tulajdonosi hozzájárulását adja a 42304/1, 42305/1
és a 42306/1 hrsz.-ú ingatlanokat érintô, az elôter-
jesztéshez 2. számú mellékletként csatolt változási
vázrajz szerinti telekalakításhoz és felkéri a fôpol-
gármestert, hogy azt kérelmezze az illetékes építés-
ügyi hatóságnál.
Határidô: döntést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1167/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a telekalakítást kö-
vetôen, „Kivett saját használatú út” megjelöléssel
létrejött ingatlanoknak új vagyongazdai körbe
kerülésérôl gondoskodjon, továbbá a Fôvárosi 
Önkormányzat Idôsek Otthona használatában lévô
vagyon változásának alapító okiraton való átveze-
téséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidô: földhivatali bejegyzést követô 60 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat gyermekvédelmi 
intézmények alapító okiratának módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1168/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
2007. szeptember 1-jei hatállyal módosítja a Buda-
pest Fôváros Önkormányzatának Vasvári Pál

Gyermekotthona (1121 Budapest, Budakeszi u. 48.)
alapító okiratát az 1. b) számú melléklet szerinti
tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító-
okirat-módosítás aláírására, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
1. c) számú melléklet szerinti tartalommal történô
aláírására és kiadására. 
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1169/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
2007. szeptember 1-jei hatállyal módosítja a Buda-
pest Fôváros Önkormányzatának Területi Gyer-
mekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest,
Alföldi u. 9–13.) alapító okiratát a 2. b) számú mel-
léklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármes-
tert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okirat 2. c) számú melléklet szerinti tartalom-
mal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: 2007. augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat a Kolibri Színház és
a Budapest Bábszínház alapító okiratának módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1170/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Kolibri Színház (1061 Budapest, Jókai
tér 10.) alapító okiratát a 1/a számú melléklet sze-
rinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a mó-
dosítás, valamint a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat 1/b számú melléklet
szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1171/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Bábszínház (1062 Andrássy
út 69.) alapító okiratát a 2/a számú melléklet sze-
rinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a mó-
dosítás, valamint a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat 2/b számú melléklet
szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Pesterzsébeti gyûjtôcsatorna
engedélyokirata.

Elôadó: Hagyó Miklós
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1172/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Pesterzsébeti gyûjtôcsatorna enge-
délyokiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalom-
mal és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a XI., Hosszúréti út
mentén fekvô 1835/5 hrsz.-ú ingatlan pályázat útján 
történô értékesítésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1173/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a Fôvá- 
rosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek.
a) pontja alapján a Budapest XI., Hosszúréti u.,
1835/5 hrsz. alatti ingatlant nyilvános pályázat
útján, 743 000 000 Ft + áfa összegû induló áron
értékesíti. Az ingatlan értékesítésére nyilvános
pályázatot ír ki és elfogadja az elôterjesztés 
4. számú mellékletét képezô pályázati kiírást.
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

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, illetve a
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek.
b) pontban foglaltak alapján – a Gazdasági Bizott-
ságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához
vonja, és úgy dönt, hogy megbízza a BFVK Zrt.-t a
pályázat lebonyolításával. A pályázat lebonyolítá-
sáért és az adásvételi szerzôdés elôkészítéséért a
kialakult tényleges vételár 2%-a + áfa, az ingatlan
értékesítésével kapcsolatban felmerülô költségek
fedezeteként pedig maximum 800 000 Ft + áfa
összeg kerüljön biztosításra a Vagyongazdálkodási
Keretbôl. Jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 
5. számú mellékletét képezô megbízási szerzôdést
és felhatalmazza a fôpolgármestert az aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázat eredmé-
nyének megállapítására és az adásvételi szerzôdés

megkötésére vonatkozó javaslatot terjessze a Fôvá-
rosi Közgyûlés elé.
Határidô: 180 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 47. pontja: Javaslat a Kéthely, Sári-
puszta 1. sz. alatti ingatlanok (Hunyady kastély) értéke-
sítésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1174/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a Fôvárosi
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. 
(V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 18. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján a Kéthely, Sáripuszta 1. szám alatti
247/2 hrsz.-ú ingatlant nettó 670 520 000 Ft + áfa
induló áron nyilvános pályázat útján kívánja érté-
kesíteni, ezért jóváhagyja az elôterjesztés 5. számú
mellékletét képezô pályázati kiírást. 
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § 
(1) bek. b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átru-
házott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és
megbízza a BFVK Zrt.-t a pályázat lebonyolításá-
val. Jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 6. számú
mellékletét képezô megbízási szerzôdést és felha-
talmazza a fôpolgármestert annak aláírására. 
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bek. alapján Budapest Fôváros Ön-
kormányzata 2007. évi költségvetésérôl szóló rende-
let 17. § (1) és (2) bekezdésében a Gazdasági Bizott-
ságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához
vonja és úgy dönt, hogy a pályázat lebonyolításáért
és az adásvételi szerzôdés elôkészítéséért a kialakult
tényleges vételár 2%-a + áfa, az ingatlan értékesíté-
sével kapcsolatban felmerülô költségek fedezeteként
pedig maximum 800 000 Ft + áfa összeg kerüljön
biztosításra a Vagyongazdálkodási Keretbôl.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bek. alapján a Fôvárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 18. § (1) bek. a) pontjában a
Gazdasági Bizottságra és az SZMSZ 6. számú mel-
léklete szerint illetékes bizottságra átruházott ha-
táskört eseti jelleggel magához vonja és úgy dönt,
hogy a 247/1 hrsz.-ú ingatlant nyilvános árverés
útján 2 500 000 Ft induló áron kívánja értékesíteni. 
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bek. alapján a Fôvárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. b) pontjában 
a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört a 
245, 255 és 256 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében, 
a 244 hrsz.-ú ingatlan tekintetében a 18. § (1) bek.
a) pontjában a Gazdasági Bizottságra és az SZMSZ
6. számú melléklete szerint illetékes bizottságra 
átruházott hatáskört eseti jelleggel magához vonja
és úgy dönt, hogy a 
244 hrsz.-ú ingatlant 3 699 000 Ft 
245 hrsz.-ú ingatlant 1 200 000 Ft
255 hrsz.-ú ingatlant 450 000 Ft 
256 hrsz.-ú ingatlant 38 000 Ft + áfa 
összegben nyilvános árverés útján értékesíti. 
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49. § (9) bek. alapján
és a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a va-
gyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § 
(1) bek. b) pontjában a Gazdasági Bizottságra átru-
házott hatáskört eseti jelleggel magához vonja és
megbízza a BFVK Zrt.-t az árverés lebonyolításá-
val. Jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 7. számú
mellékletét képezô megbízási szerzôdést és felha-
talmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bek. alapján Budapest Fôváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl szóló
rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésében a Gazdasági
Bizottságra átruházott hatáskört eseti jelleggel ma-
gához vonja és úgy dönt, hogy az értékesítéssel

kapcsolatban felmerülô költségek fedezeteként in-
gatlanonként maximum 200 000 Ft + áfa, megbízá-
si díjként 100 000 Ft + áfa összeg kerüljön biztosí-
tásra a Vagyongazdálkodási Keretbôl.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Kéthely külterü-
letén lévô 244; 245; 247/1; 247/2; 255; 256 hrsz.-ú
ingatlanok értékesítési eredményének megállapítá-
sára, illetve az adásvételi szerzôdés megkötésére
vonatkozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyû-
lés elé.
Határidô: 150 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bek. alapján a Fôvárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek. b) pontjában 
a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört a 
245 és 255 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében, a 244
és a 247/1 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a 18. § 
(1) bek. a) pontjában a Gazdasági Bizottságra és az
SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bi-
zottságra átruházott hatáskört magához vonja eseti
jelleggel és úgy dönt, hogy a 247/1, 244, 245 és
255 hrsz.-ú ingatlanokat haszonbérbe adja. Jóvá-
hagyja és megköti a 247/1, 244, 245 és 255 ingat-
lanokra vonatkozó haszonbérleti szerzôdést az
Aranykalász Mg. Szövetkezettel – 2007. július 
1-jétôl 2007. december 31-ig – történô határozott
idôtartamra. A haszonbért 490 Ft/Ak/év összeg ala-
pulvételével és a bérleti idôszak arányában hatá-
rozza meg.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az elôterjesztés 
8. számú mellékletét képezô haszonbérleti szerzô-
dés aláírására. 
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 48. pontja: Javaslat a Bp. III. ker., Óbu-
dai Gázgyár területére a Budapest Zrt. által készített
végleges Fejlesztési Terv elfogadására.

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

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1175/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Ughy Attilának a „Javaslat a Bp.
III. ker., Óbudai Gázgyár területére a Budapesti
Zrt. által készített végleges Fejlesztési Terv elfoga-
dására” címû elôterjesztés elnapolására vonatkozó
indítványát.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1176/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapesti Zrt. által a Bp. III. ker.,
Óbudai Gázgyár területére készített végleges Fej-
lesztési Tervet a 3. számú melléklet szerinti tarta-
lommal.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1177/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy kezdeményezzen
tárgyalásokat a III. kerületi Önkormányzattal, egy
– a változtatási tilalom visszavonására vonatkozó
döntést lehetôvé tevô – településfejlesztési megál-
lapodás megkötése érdekében.
Határidô: 90 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1178/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Budapesti Zrt. út-
ján kezdeményezze az érintett terület vonatkozá-
sában a Fôvárosi Önkormányzat, a III. kerületi
Önkormányzat és a Budapesti Zrt. közötti három-
oldalú településrendezési szerzôdés megkötéséhez
szükséges intézkedéseket, illetôleg az ennek meg-
valósítása érdekében elengedhetetlen technikai
egyeztetéseket, valamint az egyeztetett település-
rendezési szerzôdést terjessze a Fôvárosi Közgyû-
lés elé.
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1179/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy tegye meg a szük-
séges intézkedéseket a végleges Fejlesztési Terv-
ben foglaltakon alapuló KSZT elkészíttetése érde-
kében.
Határidô: 270 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1180/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, vizsgálja meg, hogy a
végleges Fejlesztési Tervben foglaltak alapján
szükséges-e a Fôvárosi Településszerkezeti Terv,
valamint a Fôvárosi Szabályozási Keretterv módo-
sítása és tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Határidô: 270 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat az állami gondos-
kodásból 1997. november 1. elôtt nagykorúvá válásuk
miatt kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására
kiírt pályázat benyújtására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1181/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy támogatja Budapest Fôváros Ön-
kormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szak-
szolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.) pályá-
zatának benyújtását az állami gondoskodásból
1997. november 1. elôtt nagykorúvá válásuk miatt
kikerült fiatalok lakáshoz jutásának támogatására
kiírt pályázati felhívásra, tekintettel arra, hogy 
Budapest Fôváros Önkormányzatának 2007. évi
költségvetésérôl szóló 11/2007. (III. 14.) önkor-
mányzati rendeletében a 25%-os pályázati önrész a
„4230 Budapest Fôváros Önkormányzatának Terü-
leti Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)”
címen rendelkezésre áll.

1182/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a pályázat részét képezô
programûrlap és a programûrlap 2. számú pontjá-
ban szereplô összesítô táblázat aláírására.
Határidô: 2007. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat gyermekvédelmi in-
tézmények vezetôi kötelezô óraszámának módosítására a
2007/2008. tanévre.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1183/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2007/2008. tanévre saját hatás-
körben állapítja meg a gyermekvédelmi intézmé-
nyek vezetôinek kötelezô óraszámát az elôterjesz-
tés mellékletében foglalt részletezés szerint. 

1184/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a kötelezô óraszám
megállapításához szükséges munkáltatói intézke-
déseket tegye meg.
Határidô: 2007. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a belsô iskolák to-
vábbi mûködtetésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1185/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó 
– Budapest Fôváros Önkormányzatának Béke

Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021
Budapest, Hárshegyi út 9.),
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– Budapest Fôváros Önkormányzatának II. Rákó-
czi Ferenc Gyermekotthona és Általános Isko-
lája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.),

– Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyer-
mekotthona és Általános Iskolája (2841 Orosz-
lány, Rákóczi u. 53.),

– Budapest Fôváros Önkormányzatának Kossuth
Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája
(2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.),

– Budapest Fôváros Önkormányzatának Kossuth
Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája
(1112 Budapest, Menyecske u. 16.), 

– Budapest Fôváros Önkormányzatának Nyitott
Világ Fejlesztô Iskolája (1125 Budapest,
Diósárok u. 40.),

– Budapest Fôváros Önkormányzatának Hungária
Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Buda-
pest, Hungária u. 36.)

intézmények iskolái a 2007/2008. tanévben, válto-
zatlan szervezeti formában mûködjenek tovább.

1186/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a gyermekvédelmi intézmények
közoktatási feladatokban való közremûködésének
szakmai felülvizsgálatával készüljön javaslat a
belsô iskolák további mûködtetésére. 
Határidô: 2008. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a Pro Scholis Urbis
Közalapítvány 2006. évi beszámolója elfogadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1187/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2006.
évi beszámolóját.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat a Talentum Kulturá-
lis Alapítvány 2006. évi beszámolója elfogadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1188/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés tudomásul veszi  a Talen-
tum Kulturális Alapítvány (székhelye: 1074 Buda-
pest, Rottenbiller u. 16–22.) 2006. évre vonatkozó
közhasznúsági jelentésérôl szóló tájékoztatót”.

A napirend 54. pontja: Javaslat a HOSTIS Idegen-
forgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közala-
pítvány 2006. évi közhasznúsági jelentésének elfogadá-
sára.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1189/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzet-
közi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2006.
évi közhasznú tevékenységérôl szóló jelentést,
megállapítja, hogy a közalapítvány a létrehozásáról
szóló alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek
eleget tett.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 55. pontja: Budapest XI. kerület, Hen-
germalom út 49–51. Települési Értékvédelmi Támogatás
pályázatával kapcsolatos, 1 875 000 Ft behajthatatlanná
vált követelés leírása.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1190/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 14/B. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján hozzájárul a Fôpol-
gármesteri Hivatal Települési Értékvédelmi Ügy-
osztály részérôl fennálló 1 875 000 Ft követelésnek,
mint behajthatatlan követelésnek a kölcsönállo-
mányból való kivezetéséhez.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 56. pontja: Elôterjesztés a 2007. évre ér-
vényes csatornahasználati díjba beépített fejlesztési célú
pénzeszköz átadás-átvételérôl, a csatornahasználati díj-
ba beépített bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámo-
lásról szóló megállapodás megkötésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1191/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1905/2006. (XII. 14.)
Fôv. Kgy. határozatát és ezzel egyidejûleg jóvá-
hagyja és megköti a Fôvárosi Csatornázási Mûvek
Zrt.-vel a 2007. évi csatornahasználati díjba beépí-
tett bérleti díjról, valamint a pénzügyi elszámolás-
ról szóló megállapodást az elôterjesztés 3. számú
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melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a
fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2007. július 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1192/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Csatornázási
Mûvek Zrt.-vel a 2001. szeptember 18-án létrejött
megállapodás 1. számú megállapodásmódosítást az
elôterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalom-
mal, egyben felkéri a fôpolgármestert az 1. számú
megállapodásmódosítás aláírására.
Határidô: 2007. július 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 57. pontja: Elôterjesztés az ún. önerôs
(magánszemélyek és gazdasági társaságok) beruházás-
ban megvalósuló csatornák ajándékozási szerzôdéssel
történô vagyonátvételére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1193/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
elviekben egyetért azzal, hogy az ún. önerôs (ma-
gánszemélyek és gazdálkodó szervek) beruházás-
ban megépített csatornavagyont az építtetôkkel
kötendô külön megállapodás (megállapodás) alap-
ján térítésmentesen, ajándékozás jogcímén át
kívánja venni azzal a fenntartással, hogy a vagyon-
átadás-átvételkor hatályos jogszabályok alapján
kötendô megállapodás a Fôvárosi Önkormányzat
érdekeit nem sértheti, valamint a Fôvárosi Önkor-
mányzat költségvetésének kiadási oldalát nem ter-
helheti. Felkéri a fôpolgármestert, hogy ilyen igény
felmerülése esetén készíttessen elôterjesztést és azt
terjessze a hatáskörrel rendelkezô testület elé. 
Határidô: igény beérkezését követô 3 hónapon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 58. pontja: Javaslat Budapest-Zugló Ön-
kormányzata közigazgatási területén lévô, a Rákos-patak
mentén fekvô közterületi ingatlanok tulajdonrendezésére
és telekalakítására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1194/2007. (VI. 28.) 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) bekezdése, valamint a 17. § (1) bekezdése alap-
ján úgy dönt, hogy megköti az 1. számú melléklet-

ként csatolt, a XIV. kerületi Önkormányzat illeté-
kességi területén lévô, a Rákos-patak mentén fekvô
közterületi ingatlanok tulajdonrendezésére és te-
lekalakítására vonatkozó megállapodást a XIV. ke-
rületi Önkormányzattal.

1195/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a jelen elôterjesz-
tés 1. számú mellékletét képezô megállapodás és az
elôterjesztés 3–13. számú mellékletében csatolt
térrajzok aláírására. 
Határidô: 120 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Javaslat a Bp. XI., Budafoki
út 185–189. szám alatti, 3993/4 hrsz.-ú ingatlan pályázat
útján történô értékesítésére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1196/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rende-
let 21. § (1) bek. a) pontja alapján a Budapest, XI.,
Budafoki út 185–189. szám alatti, 3993/4 hrsz.-ú
felépítményes ingatlant nyilvános pályázat útján,
780 260 000 Ft + áfa összegû induló áron kívánja
értékesíteni. Az ingatlan értékesítésére nyilvános
pályázatot ír ki, melyben jóváhagyja az elôterjesz-
tés 3. számú mellékletét képezô pályázati kiírást.
Határidô: 180 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1197/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázat eredmé-
nyének megállapítására és az adásvételi szerzôdés
megkötésére vonatkozó javaslatot terjessze a Fôvá-
rosi Közgyûlés elé.
Határidô: 180 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1198/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bek. alapján, és Budapest Fôvá-
ros Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl
szóló rendelet 17. § (1) és (2) bekezdésben, illetve
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 21. § (1) bek.
b) pontban foglaltak alapján – a Gazdasági Bizott-
ságra átruházott hatáskört eseti jelleggel magához
vonja és úgy dönt, hogy megbízza a BFVK Zrt.-t 
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a pályázat lebonyolításával. A pályázat lebonyolí-
tásáért és az adásvételi szerzôdés elôkészítéséért a
kialakult tényleges vételár 2%-a + áfa, az ingatlan
értékesítésével kapcsolatban felmerülô költségek
fedezeteként pedig maximum 800 000 Ft + áfa
összeg kerüljön biztosításra a Vagyongazdálkodási
Keretbôl. Jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 
4. számú mellékletét képezô megbízási szerzôdést
és felhatalmazza a fôpolgármestert az aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 60. pontja: Javaslat a Mol és OTP rész-
vények átsorolására és minimáláruk meghatározására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1199/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévô üzleti/meg-
tartandó portfólió vagyonból az elôterjesztés mel-
léklete szerinti állományú Mol és OTP részvénye-
ket a mai nappal az üzleti/értékesítendô portfólió
vagyon C alcsoportjába sorolja át. Az átsorolással
összhangban módosítja a 282/2007. (III. 1.) Fôv.
Kgy. határozattal jóváhagyott 2007. évi Vagyon-
gazdálkodási Irányelvek 3. számú mellékletét, je-
len elôterjesztés 2. számú mellékletében foglaltak 
szerint.

1200/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A BFVK Zrt. vagyonkezelésében lévô, az üzleti/
értékesítendô portfólió vagyon C alcsoportjába át-
sorolt Mol és OTP részvények értékesítési mini-
málárát 2007. június 29-tôl 2007. augusztus 31-ig
az alábbi mértékben határozza meg:

Részvény minimálár/Ft

Mol 25 000

OTP 9 000

1201/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
A Mol és OTP részvényeknek az üzleti/megtartan-
dó portfólióra vonatkozó elszámolásánál a Mol és
OTP részvények fenti átsorolására figyelemmel
kell eljárni.
Határidô: 2007. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 61. pontja: Az Európai Mobilitási Hét-
hez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául
szolgáló 2007. évi Karta elfogadása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1202/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a 2007. évi Karta tartalmát. Felkéri a
fôpolgármestert a Karta aláírására.
Határidô: 2007. szeptember 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat a DBR Metró Pro-
jekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségeinek fel-
használásáról készült elszámolás elfogadására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1203/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés jóváhagyja a DBR Metró
Projekt Igazgatóság 2006. évi igazgatási költségei-
nek felhasználásáról készült elszámolást”.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1204/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,
hogy gondoskodjon a BKV Zrt. értesítésérôl.
Határidô: jóváhagyást követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1205/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a DBR Metró Projekt Igazgatóságot, hogy 
a négyes metró építkezésén fokozott belsô ellen-
ôrzéssel szorítsa vissza a feketemunkát, és errôl 
adjon rendszeres tájékoztatást a negyedéves beszá-
molók részeként.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1206/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a DBR Metró Projekt Igazgatóságot, hogy
az alvállalkozói szerzôdésekben szigorítsa a feke-
temunka miatti szankciók rendszerét, oly módon,
hogy azok a teljes alvállalkozói láncolatra vonat-
kozzanak (szerzôdés felbontása; újabb megbízá-
sokból kizárás, illetve pályázati értékeléskor figye-
lembevétel); valamint kérjen fokozott ellenôrzést
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az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fô-
felügyelôségtôl a folyamatban levô építkezéseken.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor”

A napirend 63. pontja: Javaslat az „M1–M7 autópá-
lya fôvárosi bevezetô szakaszán tömegközlekedési autó-
buszsáv létesítése” tárgyú, a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség szervezeti keretei között mûködô Regionális 
Fejlesztés Operatív Program által támogatott projekt
támogatási szerzôdésének határidô-hosszabbítására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1207/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a ROP – 2.1.3.-2005-08-
0002/35 azonosító számú, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség szervezeti keretei között mûködô Re-
gionális Fejlesztés Operatív Program és INTER-
REG Közösségi Kezdeményezés Irányító Ható-
sága, közremûködô szervezetként eljáró VÁTI 
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Kht.-val a „Tömegközlekedési autóbuszsáv létesí-
tése az M1–M7 autópálya fôvárosi bevezetô sza-
kaszán” címû pályázat támogatási szerzôdésének
2. számú módosítását a 3. számú melléklet szerinti
tartalommal.

A napirend 64. pontja: Budapesti Központi Szenny-
víztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei – Kohéziós
Alap határozatmódosítás.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1208/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a Kohéziós Alapból támogatott „Budapesti
Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó
létesítményei” projekt Kohéziós Alap határozat-
módosítása iránt elôterjesztett kérelem tervezetével
és felkéri a fôpolgármestert, hogy az Európai Bi-
zottsághoz való benyújtás érdekében a kérelem ter-
vezetét a Környezetvédelmi és Vízügyi Miniszté-
rium Fejlesztési Igazgatósággal együttmûködésben
küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1209/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Megerôsítve a „Budapesti Központi Szennyvíztisz-
tító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekttel
kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalásait, Buda-
pest Fôváros Önkormányzata, mint kedvezménye-
zett nevében kijelenti, hogy a projekt az Európai

Bizottság határozatmódosító döntése esetén a pro-
jektet a módosult tartalomnak megfelelôen való-
sítja meg.

1210/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az Európai Bizott-
ság határozatmódosító döntését követôen a Ko-
héziós Alap társszervekkel egyeztetett támogatási
szerzôdésmódosítást, illetve a projekt engedély-
okiratának szükséges módosítását terjessze a Fôvá-
rosi Közgyûlés elé.
Határidô: Európai Bizottság határozatmódosító
döntésének kézhezvételét követô 60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 65. pontja: Javaslat a „Budapest és
vonzáskörzete zajtérképe” címû projekt keretén belül elké-
szített Budapest Fôváros stratégiai zajtérképének elfoga-
dásához.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1211/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja – a Közép-Duna-völgyi Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelôség
KTVF: 2227-13/2007 számú véleménye szerint a
vonatkozó jogszabályi elôírásoknak mind tartalmi,
mind pedig formai szempontból maradéktalanul
megfelelô, 2. számú mellékletként hivatkozott –
Budapest Fôváros stratégiai zajtérképét.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1212/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy kezdeményezze 
– jelen elôterjesztés és annak 3. számú mellékle-
tének megfelelô tartalommal – a KIOP Irányító
Hatóság és a támogatott önkormányzatok közötti
támogatási szerzôdés módosítását.
Határidô: 2007. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 66. pontja: A Fôvárosi Szociális Közala-
pítvány 2006. évi pénzügyi és szakmai beszámolója.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1213/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Szociális Közalapítvány 2006. évi be-
számolójában foglaltakat a 4. számú melléklet sze-
rinti tartalommal elfogadja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1214/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Szociá-
lis Közalapítvány 2006. évi tevékenysége legfon-
tosabb adatainak a Fôvárosi Közlönyben történô
nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 67. pontja: A Közraktárak (hrsz.:
37061/5) telekalakítási ügye.

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1215/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet (Vr.) 9/A. §
(1) bekezdésében és a 21. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban biztosított hatáskörében eljárva – úgy dönt,
hogy a IX. ker. 37061/5 hrsz.-ú ingatlant (Köz-
raktárak) érintô telekalakítással egyetért és felha-
talmazza a fôpolgármestert a T-80875 ttsz.-ú válto-
zási vázrajz aláírására, annak a Fôvárosi Kerületek
Földhivatala által történô záradékolását követôen.
Határidô: a változási vázrajz záradékolását követô
60 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 68. pontja: Beszámoló a Kiemelt Fej-
lesztések Bizottsága 2007. I. félévi tevékenységérôl.

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1216/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Beszámoló a Kiemelt Fejleszté-
sek Bizottsága 2007. I. félévi tevékenységérôl” cí-
mû napirend után tárgyalja meg a „Javaslat a Fôgáz
Zrt. privatizációs tanácsadó kiválasztására” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1217/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának
2007. I. félévében végzett munkájáról szóló beszá-
molót.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1218/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el „Javaslat a Budapest portál rend-
szer tartalomszolgáltatóként történô üzemeltetése
tárgyában vállalt kötelezettségvállalás módosítá-

sára” címû elôterjesztés napirendre vételére vonat-
kozó indítványt.

A napirend 69. pontja: Javaslat a Fôgáz Zrt. priva-
tizációs tanácsadó kiválasztására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1219/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a FÔGÁZ Zrt. rész-
vényeire vonatkozó értékesítési folyamat tanács-
adója kiválasztására a közbeszerzési eljárás doku-
mentációjának esetleges elôkészítése iránt tegye
meg a szükséges intézkedéseket, és a kiírást ter-
jessze a Fôvárosi Közgyûlés Pénzügyi és Közbe-
szerzési Bizottsága elé. 
Határidô: 2007. augusztus 31. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 70. pontja: Az egészségügyi intézmények
struktúraátalakítási pályázatához kapcsolódó megálla-
podások.

Elôadók: Dr. Szolnoki Andrea, Dr. Havas Szófia

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1220/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az elôterjesztés 1., 2., 3. számú mel-
lékletként csatolt megállapodások záradékát vissza-
vonja. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1221/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a pályáza-
tok meghosszabbítása iránti kérelmet nyújtsa be az
egészségügyi miniszter részére, és a Fôvárosi és
Pest megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál járjon
el a támogatási szerzôdés módosítása érdekében.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 71. pontja: Javaslat közterület személy-
rôl történô elnevezésére a XII. kerületben.

Elôadó: Ughy Attila

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1222/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest XII. kerületben a
8795/2 és a 8817/10 helyrajzi számú közterületet
Mindszenty József bíboros térnek nevezi el.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 72. pontja: Javaslat közterület személy-
rôl történô elnevezésére a XXII. kerületben.

Elôadó: Ughy Attila

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1223/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest XXII. kerületben a Kár-
pitos utcát Demjén István utcának nevezi el.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 73. pontja: Javaslat a „8206 Bûnmeg-
elôzési célú bizottsági keret” utalásának engedélyezésére.

Elôadó: Danielisz Béla

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1224/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy engedélyezi a „8206 Bûnmegelôzési
célú bizottsági keret” címen szereplô 23 700 E Ft
elôirányzat terhére mûködési célú támogatás utalá-
sát az alábbi alapítványok és társadalmi szerveze-
tek részére:
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A TÁMOGATOTT A TÁMOGATÁS

MEGNEVEZÉSE
A TÁMOGATÁS CÉLJA

ÖSSZEGE (E Ft)

Magyarország Önkormányzati rendészet „városôrség/önkormányzati rendôrség”
Közbiztonságáért kialakításának létjogosultsága Magyarországon, Budapesten 6000
Alapítvány elnevezésû program megvalósítása.

TEGNAPUTÁN Bûnmegelôzési iskolai program (vetélkedôsorozat
Országos Cigány „cigánybûnözéssel kapcsolatos elôítéletek eloszlatása” 2000
Kulturális Egyesület segítése érdekében).

Magyarországi Önkor- Közbiztonság és Térfelügyeleti Rendszerek Alkalmazásának
mányzat Közterület- összefüggései (Budapest Közterületeinek Biztonságának Növelése) 2000
Rendészek Egyesülete címû pilot projekt megvalósítása.

Fôvárosi Ifjúság-
Védelmi Egyesület Vagyonvédelmi Charta elnevezésû program megvalósítása. 2000
(FIVÉR Egyesület) 

Magyar Polgári A lakosság felkészítésével a közbiztonság javításáért elnevezésû
Védelmi Szövetség program megvalósítása. 

2000

Thaisz Elek Alapítvány
A fiatalkorúak körében leggyakrabban elôforduló bûncselekmények
bemutatása és elemzése (tanulmány).

4000

Terézváros Közrendjéért
és Közbiztonságáért Bûn- és balesetmegelôzési programok szervezése. 500
Közalapítvány

Mozgássérültek 
Budapesti Egyesülete

A fôvárosi mozgássérültek parkolási lehetôségeinek segítése. 2000

Telefontanú Kiemelten Az elkövetett bûncselekményekhez kapcsolódó lakossági
Közhasznú Alapítvány bejelentések gyûjtése és elemzése.

2000

Sibrik Polgárôr Közintézmények, közterületek és temetôk területén történô
Egyesület járôrözéssel a közrend biztosításának segítése.

1200

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



A napirend 74. pontja: A Varga Jenô Közgazdasági
Szakközépiskola és Szakiskola (1201 Budapest, Vörös-
marty u. 30.) névváltoztatása.

Elôadók: Kucsák László, Dr. Endrédy István

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1225/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy azon fôvárosi fenn-
tartású közoktatási intézményekkel, amelyek nem
rendelkeznek egyedi, más hasonló profilú intéz-
ményektôl megkülönböztetô elnevezéssel, kezde-
ményezzen egyeztetést az intézményi egyedi név
tárgyában.
Határidô: 2007. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1226/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a Varga Jenô Köz-
gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola új elne-
vezésérôl az érintettekkel a jogszabályban foglalt
egyeztetéseket folytassa le.
Határidô: 2007. október 10.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 75. pontja: Javaslat a 2007. évi felújítási
és fejlesztési engedélyezési okmányok (oktatási ágazat)
felülvizsgálatára.

Elôadók: Csomós Miklós, Tarlós István

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1227/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2007. március 
1-jén 13/c napirendi pontként a „2007. évi felújítá-
si és engedélyezési okmányok (Intézményi terület,
kivéve a szociálpolitikai és informatikai feladatok)”
címmel tárgyalt elôterjesztést és ahhoz kapcsoló-
dó elfogadott határozati javaslatokat vizsgáltassa
felül. A felülvizsgálat során vegye figyelembe a
Közgyûlés által hozott egyéb határozatokat is, kü-
lönös tekintettel a 2007. április 26-án a 20. napi-
rendként a „Javaslat az oktatási intézmények 
átszervezésével kapcsolatos döntésekre” címû elô-
terjesztésben megfogalmazottakra, az ingatlanér-
tékesítésekre vonatkozókat. A felülvizsgált és
módosított elôterjesztést terjessze a Közgyûlés elé
megtárgyalásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési koncepció ké-
szítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 76. pontja: Kedvezményes BKV-bérlet 
a gyermekét nevelô szülô számára. 

Elôadó: dr. Rétvári Bence

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1228/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a fogyasztói ár-
kiegészítésrôl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény
alapján kezdjen tárgyalásokat a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztériummal annak érdekében, hogy
a – GYES-en, GYED-en vagy TGYÁS-on levô –
gyermekét otthon nevelô szülô a tanuló- és nyug-
díjasbérlettel megegyezô utazási kedvezményre 
legyen jogosult a BKV járatain.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 77. pontja: Javaslat a FEGSZ megszün-
tetésére. 

Elôadó: Wertán Zsolt Zoltán

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1229/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy vizsgálja meg a
FEGSZ átalakításának jogi, gazdasági feltételeit 
és az augusztusi Közgyûlésen ennek eredményérôl
számoljon be.
Határidô: 2007. augusztus 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 78. pontja: Demeter Miklósné gondnok
fellebbezése Csathó Csaba személyi térítési díj ügyében. 

Elôadó: dr. Demszky Gábor

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

A napirend 79/a pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1231/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló
jelentést elfogadja.
– A 758/2002. (IV. 25.) Fôv. Kgy. határozat vég-

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

– az 1814/2002. (XI. 28.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. december 31-re
módosítja;
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– a 2291/2003. (XII. 18.) Fôv. Kgy. határozat vég-
rehajtási határidejét 2007. december 31-re mó-
dosítja;

– a 11/2004. (I. 15.) Fôv. Kgy. határozat végrehaj-
tási határidejét 2007. december 31-re módosítja;

– az 1762/2004. (IX. 30.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. december 31-re
módosítja;

– a 1775/2004. (IX. 30.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra mó-
dosítja;

– a 2396/2004. (XII. 16.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2008. március 31-re mó-
dosítja;

– a 2233/2005. (IX. 29.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. december 31-re
módosítja;

– a 2910/2005. (XII. 20.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra mó-
dosítja;

– a 447/2006. (III. 30.) Fôv. Kgy. határozatot ha-
tályon kívül helyezi;

– az 1905/2006. (XII. 14.) Fôv. Kgy. határozat
végrehajtási határidejét 2007. szeptember 1-jére
módosítja;

– a 156/2007. (II. 15.) Fôv. Kgy. határozat végre-
hajtási határidejét 2007. szeptember 30-ra mó-
dosítja.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2007. június 28-i ülé-
sén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester
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Fôvárosi Szociális Közalapítvány

2006. évi közhasznúsági jelentése

A Fôvárosi Szociális Közalapítvány (székhelye: 1052 Budapest, V. ker., Városház u. 9–11.), amely 1992. április 15-én
a 3063. sorszám alatt nyilvántartásba vett, 1996. március 4-én közalapítvánnyá minôsített, 1998. január 1-jétôl kiemel-
kedôen közhasznú fokozatú szervezetté átsorolt alapítványként végzi tevékenységét.

A szervezet az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) szakaszában foglalt közhasznú – szociális – tevékenységet lát el.

A Fôvárosi Szociális Közalapítvány szervezeti egysége a Budapesti Szociális Forrásközpont (székhelye: 1052 Buda-
pest, V. ker., Városház u. 9–11.), amely 2003. január 1-jétôl a Közalapítványra vonatkozó jogszabályok alapján mûkö-
dik, önálló adószámmal.

A Fôvárosi Szociális Közalapítvány és a Budapesti Szociális Forrásközpont külön jogi személyként önállóan gazdál-
kodik, elkülönült vagyonnal rendelkezik.

Gazdasági tevékenységükrôl külön mérlegbeszámoló készítésével adnak számot.

Tekintettel a közös bírósági bejegyzésre, valamint az egyközös KSH, illetve külön adószámra, összesített mérleg-
beszámoló képezi a közhasznúsági jelentés alapját.

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített éves beszámolója, a 224/2000. (XII. 19.)
kormányrendeletben közzétett 4. és 6. számú mellékletben elôírtak alapján készült.

2006. évben mindkét szervezet az alapító okiratban foglalt cél szerinti tevékenységet végezte.

1. Közhasznú beszámoló

A szervezet 2006. évi gazdálkodásának mérlege (adatok ezer Ft-ban)

A) Befektetett eszközök 1 777
B) Forgóeszközök 33 118
C) Aktív idôbeli elhatárolások 11 516

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 46 411

D) Saját tôke 37 102
E) Céltartalékok 0
F) Kötelezettségek 9 309
G) Passzív idôbeli elhatárolások 0

FORRÁSOK ÖSSZESEN 46 411

A szervezet 2006. évi eredménykimutatása (adatok ezer Ft-ban)

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 92 958
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 0
C) Összes bevétel 92 958
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 90 480
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0
F) Összes ráfordítás 90 480
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény 0
J) Tárgyévi közhasznú eredmény 2 478

Tárgyévi eredmény összesen 2 478
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Tájékoztató adatok (ezer Ft-ban)

A) Személyi jellegû ráfordítások 26 463
1. Bérköltség 16 971

– ebbôl megbízási díjak 3 330
2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 2 268
3. Bérjárulékok 7 223

B) Szervezet által nyújtott támogatások 34 665
C) Továbbtanulási céllal kapott támogatás 17 612
D) Továbbutalt támogatás 20 712

A beszámoló KÖVETELÉSEK sora jogcímenként:
36 E Ft APEH felé túlfizetés – Közalapítvány
15 E Ft Kiküldetések be nem fizetett járulékai – Közalapítvány
51 E Ft összesen

A beszámoló ÁTMENÔ AKTÍVÁK sora jogcímenként:
11 516 E Ft a HEFOP-pályázatra már elszámolt költségek még át nem utalt pénzügyi fedezetét tartalmazza. 

A beszámoló KÖTELEZETTSÉGEK sora jogcímenként:
9 E Ft Fizetetlen szállítói számla – Forrásközpont

25 E Ft Duplán kifizetett vevô számla – Forrásközpont
708 E Ft Decemberi munkabér – Forrásközpont
589 E Ft tb-kötelezettség – Forrásközpont
77 E Ft Magánnyugdíjpénztárak felé tartozás – Forrásközpont

346 E Ft APEH felé tartozások (szja, Szakképzési HJ, Munkaadói, Munkavállalói járulék) – 
Forrásközpont

49 E Ft APEH áfabefizetési kötelezettség – Forrásközpont
73 E Ft tb-kötelezettség – Közalapítvány
38 E Ft Magánnyugdíjpénztárak felé tartozás – Közalapítvány

7395 E Ft Felhasználatlan támogatás – Közalapítvány
9309 E Ft összesen

2. A szervezet 2006-ban 9500 E Ft költségvetési támogatásban részesült.

3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról (adatok ezer Ft-ban)
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Megnevezés 2005. évi összeg 2006. évi összeg

Induló tôke 5 300 5 300
Tôkeváltozás 26 985 29 324     
Tárgyévi eredmény közhasznúsági bevételbôl 2 339 2 478   
Tárgyévi eredmény vállalkozási bevételbôl 0 0
Saját tôke 34 624 37 102



4. Kimutatás a kapott támogatásokról (adatok ezer Ft-ban)

Fôvárosi Szociális Közalapítvány

Forrásközpont

5.  1%-os szja-támogatásból befolyt 30 E Ft 2006. év folyamán.

6.  Vezetô tisztségviselô juttatásban nem részesült.

7.  Közhasznú tevékenység 2006-ban

A Fôvárosi Szociális Közalapítvány a kapott támogatások – csaknem teljes körét – nonprofit szervezeteknek adta tovább.
A Fôvárosi Szociális Közalapítvány 2006. év folyamán tevékenyen részt vett az EQUAL Esélyteremtés a Foglalkozta-
tásban pályázat megvalósításában, amely a munkaerô-piaci reintegrációt segíti elô a hajléktalanok ellátásában. A tételes
elszámolások alapján 11 602 E Ft folyt be 2006. év végéig a pályázatra. Mivel a projekt utólagos finanszírozású, így 
a Fôvárosi Szociális Közalapítvány „hitelezi” meg negyedévrôl negyedévre a forrásokat a pályázat végrehajtásához. 
Év végével 3100 E Ft volt a finanszírozásra fordított pénzeszköz. 
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Támogató megnevezése Támogatott cél
Támogatási összeg

2006. év

Pharmahim Rt. BMSZKI részére 1 212
Pharmanova Zrt. BMSZKI részére 1 000
Bp. Fôv. Önkormányzat Elôítéletek csökkentésére – kiegészítô finanszírozás 15 400
Természetbeni adományok 13 953
Összesen: 31 565

Támogató megnevezése Támogatott cél
Támogatási összeg

2006. év

Fôvárosi Önkormányzat Közhasznú tevékenység 21 342
Európai Szociális Alap HEFOP-2.2.1, szociális szakemberek képzése 9 655
Európai Szociális Alap HEFOP-2.2.1, ERKOMP, szociális szakemberek képzése 9 778
Szociális és Családügyi 
Minisztérium Civil hálózat fejlesztés 3 000
Szociális és Családügyi 
Minisztérium Regionális tanács mûködtetése 3 000
Szociális és Családügyi 
Minisztérium Civil hálózat fejlesztés 3 500
Európai Unió, Brüsszel New Faces projekt 2 012

Összesen: 52 287



A Forrásközpont mintegy 30 különbözô Nemzeti és Fôvárosi programot valósított meg, illetôleg kezdett meg 2006-ban.
A programok tárgyévi bevételeit és költségeit a mellékelt táblázat mutatja be.

Az adatokon túl a szöveges értékelést az alábbiakban közöljük:

A Budapesti Szociális Forrásközpont tevékenységeit – szokás szerint – azok finanszírozási forrásai szerint csoporto-
sítottuk. 

A Fôvárosi Önkormányzat anyagi támogatása teszi lehetôvé a BSZF számára egy sor olyan projektbe való bekapcso-
lódást, amelyek elôkészítô fázisának finanszírozása egyéb formában nem lenne megoldható. E projektek megvalósulása
– azok szakmai jelentôségén túl – további anyagi források bevonását is jelentik, s így a Fôváros számára közvetlenül is
hasznosulnak. Nagyságrendben ez annyit tesz, hogy a Fôváros 20 941 M Ft-nyi támogatása mellé a BSZF további 

közel 25 M Ft-nyi többletforrást tudott bevonni 2006-ban.

Új profilunk: az elkövetkezô években fô céljaink közé sorolhatjuk a szociális szervezetek támogatását az európai uniós
pályázatokon való részvételben.

I. Külföldi forrásokból finanszírozott programok

I. 1. New faces

Cél: A kisgyermekes apák ösztönzése arra, hogy éljenek a gyermekgondozási szabadság lehetôségével 
Tevékenységek/eredmény: (nemzetközi együttmûködésben) interjúk + workshop + kiadvány
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2006. évi bevételek

Értékesítés árbevétele 2 185

Szoc. és Családügyi Minisztérium 9 500

Fôvárosi Önkormányzat 21 342

HEFOP-ERKOMP 9 778

HEFOP – Hallasd a hangod 9 655

New Faces 2 012

Egyéb, kisebb pályázatok, támogatások 2 892

Kamatbevétel 948

összesen: 58 312

2006. évi költségek

HEFOP – Hallasd a hangod 3 543

HEFOP-ERKOMP 9 778

Fôvárosi Önkormányzat 21 584

Szoc. és Családügyi Minisztérium 8 946

New Faces 2 103

Kisebb pályázatok, saját bevételek 10 137

összesen: 56 091

New faces: Σ 31 884 EUR

2005/21 NF Európai Konz „Az apaság új 2005. 2005. 2006. = 8,4 M Ft 
Bizottság fogalma az európai szeptember október december ebbôl BSZF:

városokban” 1 680 000 Ft

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg



I. 2. A társadalmi összetartozási (social inclusion) folyamat elemei: nôk a helyi fejlesztésben

Cél: a nôk gazdasági és politikai szerepvállalásának feltérképezése egy adott területen és ehhez alkalmas módszertan 
kidolgozása
Tevékenységek/eredmény: szakmaközi munkacsoport felállítása + „gender local mapping” tanulmány

II. Országos (minisztériumi, egyetemi) forrásokból finanszírozott programok

II. 1. „Regionális Szociális és Gyermekvédelmi Minôségügyi Mûhely” konferencia megszervezése

Cél: „sztenderdizációs” és „ellenôrzési” projektek véleményezése
Tevékenységek/eredmény: 65 fôs mûhely-konferencia megszervezése

II. 2. Kutatás a fiatalkorúak igazságszolgáltatásának hatékonyságáról

Cél: proaktív típusú bûnmegelôzési stratégia támogatása + a közvélemény tájékoztatása a javítóintézeti nevelésrôl
Tevékenységek/eredmény: utánkövetéses vizsgálat (500 fôs kérdôíves lekérdezés + 30 interjú + 4 fókuszcsoport)

II. 3. Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások sztenderdizációja

Cél: szakmai sztenderdek kidolgozása
Tevékenységek/eredmény: szakmai vélemények begyûjtése 2 körben + feldolgozásuk
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Nôk és férfiak

2007/3 LAG QECEran Konz. esélyegyenlôsé- 2006. 2006. 2008. 12 500 EUR =
gének helyi december december 1. február 28. 3 062 500 Ft

feltérképezése

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

„Regionális Szociális

2006/21 SzGyM NCSSZI V. sz. és Gyermekvé- 2006. 2006. 2006.
delmi Minôségügyi  november 21. november 21. december 12. 455 000 Ft

Mûhely”

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

A fiatalkorúak 2007.

2006/22 Fk SZMM T. sz. igazságszolgálta- 2006. 2006. pü: május 31.
tásának december 11. december 11. szakmai: 4 000 000 Ft

hatékonysága (nov. 30.)

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

Szociális és

2006/24 ST NCSSZI V. sz. gyermekvédelmi 2006. 2007. 2007.
szolgáltatások december 14. január 15. március 26. 420 000 Ft

sztenderdizációja

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg



II. 4. HEFOP 2.2. – Hallasd a hangod/Közösségi munka

Cél: Munkaerô-piaci reintegrációt támogató hálózatépítés a 7 régióban 
Tevékenységek/eredmény: oktatási program 4 üléssorozatban + hálózatépítés

II. 5. ERKOMP (Erzsébetvárosi Komplex Fejlesztési Program)

Cél: módszertani központ kialakítása a VII. kerületben + hálózattá fejlesztés
Tevékenységek/eredmény: 7 oktatási program lebonyolítása, a szociális szektorban dolgozó 192 fônek

II. 6. Szociális célú civil szervezetek hálózatfejlesztô központjaként mûködés

Cél: hálózatfejlesztés + konkrét segítségnyújtás a Közép-magyarországi Régióban
Tevékenységek/eredmény: pro-aktív tanácsadás + jogszabálytervezetek véleményezése + szektorközi kapcsolatok
erôsítése + társadalmi nyilvánosság erôsítése (MSZEOH) + Non-profit szervezetek szakmai programjaival, a szektort
érintô kiadványokkal kapcsolatos információk gyûjtése + térségi munkakonferenciák szervezése:

• „Össztûz – hajléktalanfórum” (2006. március 6. – 16 fô – Ea: Pelle József)
• „Az NFT házhoz jön” (2006. november 23. – 43 fô – Ea: Mányik Krisztina)

II. 7. Regionális szociálpolitikai fejlesztési terv és program kidolgozásának elôkészítése és támogatása, ágazatközi 
hálózatépítés

Cél: a Közép-magyarországi Régióban a regionális szociálpolitikai fejlesztési tervek és programok megismertetése + a tár-
sadalmi tervezés támogatása
Tevékenységek/eredmény: társadalmi tervezés oktatása 4 körben (szupervízióval) a közvetlen és a közvetett célcsopor-
tok részére
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Társadalmi befogadás

2004/10 RKSzM STRAPI T. sz. elôsegítése, a szociá- 2005. 2005. 2006.
lis területen dolgozó december 12. január 1. június 31. 25 257 800 Ft

szakemberek képzésével

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

2005/9 ERKOMP STRAPI T. sz. HEFOP-2.2.1.P.-2004– 2006. 2006. 2007.
11-0026/4.0 szerzôdés március 13. február 1. április 31. 21 675 000 Ft

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

Regionális Szociál-
2005/16 RSZFTH NCSSZI T. sz. politikai Fejlesztô 2005. 2005. 2005.

és Tervezô Hálózat június 27. január 1. december 31. 3 700 000 Ft

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

„Szakmai Hálózatfejlesztô
Központok” program 

2006/6 Szoc ICSSZEM T. sz. keretében, az ágazatban 2006. 2006. 2007. 3 000 000 Ft
Civ mûködô szervezetek április április 1. március 31.

számára nyújtott
szolgáltatás

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg



II. 8. Közép-Magyarországi Regionális Szociálpolitikai Tanács mûködtetése

Cél: széles szakmai kör bevonása a döntéshozatali folyamatokba
Tevékenységek/eredmény: a KMRSzT mûködtetése (6 ülés lebonyolítása)

III. Fôvárosi forrásokból finanszírozott programok

III. 1. Áttekintés a Fôvárosi Önkormányzat és a Budapesti Szociális Forrásközpont között megkötött Közszolgáltatási
szerzôdés 2006. évi teljesülésérôl

A BSZF a 9/1998. (III. 16.) Fôvárosi Közgyûlés rendelete alapján közszolgáltatási szerzôdést kötött a Fôvárosi Ön-
kormányzattal, határozatlan idôtartamra. A szerzôdés III/2. pontja értelmében, a támogatás mértékét a Fôvárosi Önkor-
mányzat mindenkori költségvetési rendelete határozza meg. 2006. évben 20 941 000 Ft támogatást kaptunk. A Fôvárosi
Önkormányzat anyagi támogatása segítségével – 2006-ban – az alábbi tevékenységeket sikerült megvalósítanunk:

(1.) INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS, TANÁCSADÁS FOLYAMATOS MÛKÖDTETÉSE (heti 40 óra)
A BSZF hétfôtôl csütörtökig 8.00–16.30-ig, péntekenként 8.00–13.30-ig nyitott intézményként mûködik. Folyama-
tos információszolgáltatási és tanácsadói feladatokat nyújt a fôvárosi szociális célú intézmények és civil szer-
vezetek részére.

(2.) FÓRUMOK ÉS SZAKMAI MEGBESZÉLÉSEK SZERVEZÉSE (évi 3-4 alkalommal)
• Fórum a szociális szervezeteket érintô aktuális és várható törvényi változásokról

(2006. március 2. – 30 fô – Ea: Cziráki Andrea)
• „Legrázósabb eseteim – Megelôzési Stratégiák, avagy hogyan kezeljük félelmeinket?” Fórum a Csepelen meg-

gyilkolt szociális munkás esetérôl
(2006. október 10. – 332 fô – Ea: Yossi Korazim-Kôrösy)

• Szenvedélybeteg fiatalok segítése – „A Hely”
(2006. március 2. – 329 fô – Ea: Baross Katalin és Bajzáth Sándor)

• A „szociális gazdaság”
(2006. október 31. – 322 fô – Ea: Dandé István)

• Az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítô Szolgálata
(2006. november 7. – 320 fô – Ea: Dr. Szántó Eszter)

• Pályázati források civilek számára
(2006. december 5. – 321 fô – Ea: Vadovics Kristóf)

(3.) KONZULTÁCIÓS LEHETÔSÉG BIZTOSÍTÁSA

Civil szervezetek és szociális intézmények – elôzetes egyeztetés alapján – rendszeresen fordulnak hozzánk segítsé-
gért, elsôsorban pályázatokkal, pályázati lehetôségekkel kapcsolatban. 
SZAKMAI KONZULTÁCIÓ, KONFERENCIA SZERVEZÉSE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁS KÜLÖNBÖZÔ TERÜLETEN DOLGOZÓK RÉ-

SZÉRE (évi 2 alkalommal)
• Akkreditált képzések börzéje – 2006

(2006. november 27. – 25 szervezet részvételével)
• A Támogató Szolgálatok tapasztalatai

(2006. december 11. – 15 fô – Babolcsay Sándorné és Takács Anikó)
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Közép-Magyarországi

2006/7 SzT ICSSZEM T. sz. Regionális 2006. 2006. 2007.
Szociálpolitikai április 1. április 1. március 31. 3 000 000 Ft

Tanács mûködtetése

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

Fôvárosi
2006/6 FÔV Fôv. Önk. T. sz. közszolgáltatási 1998. 2006. 2006. 20 941 000 Ft

szerzôdés szeptember 15. január 1. december 31.

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg



(4.) PROJEKTEK ELÔKÉSZÍTÉSE ÉS AZ ÖNRÉSZKÉNT VÁLLALT FELADAT FINANSZÍROZÁSA TOVÁBBI FORRÁSSZERZÉS

CÉLJÁBÓL

Lásd beszámolónk elsô bekezdését.

(5.) INFORMÁCIÓS ADATBÁZIS KEZELÉSE A FÔVÁROSI CIVIL SZERVEZETEKRÔL

A civil szervezetekrôl gyûjtött adatainkat folyamatosan karban tartjuk, ez az adatbázis is rendelkezésre állt a BSZF
honlapján < www.bszf.hu >, jelenleg teljes körû strukturális és információtechnológiai átalakításon megy keresztül.

(6.) A BSZF HONLAPJÁNAK MÛKÖDTETÉSE, ÉS A SZOCIÁLIS SZAKMAI HÍRLEVÉL KÉSZÍTÉSE ELEKTRONIKUS FORMÁBAN

Honlapunk a civil szektort és a szociális ágazatot érintô aktuális információk terjesztésére hivatott. A BSZF hon-
lapján átlagosan heti 600–800 oldalletöltést regisztráltunk. Kiemelt érdeklôdés mutatkozik a „Szakmai Fórum” és
a „Regionális oldalak” c. rovataink iránt. 

III. 2. Részvétel a Szociális Munkások Nemzetközi Szövetségének müncheni konferenciáján

Cél: tájékozódás a legfrissebb nemzetközi szakmai trendekrôl
Tevékenységek/eredmény: részvétel az IFSW 50. (jubileumi) konferenciáján + cikkek közlése szakmai folyóiratokban.
A BSZF részvételét a Fôvárosi Önkormányzat Európai Integrációs Bizottsága támogatta.

III. 3. EQUAL konferencia lebonyolítása

Cél: a hajléktalanellátás fejlesztését célzô nemzetközi projekt eredményeinek disszeminációja
Tevékenységek/eredmény: az EQUAL A/57 „Munkaerô-piaci reintegráció a hajléktalanellátásban” címû projekt kereté-
ben a „Szolidáris város – A társadalmi integráció mindennapi eszközei” címû konferencia megszervezése 2006. szeptem-
ber 20-án, 224 fô részvételével.

III. 4. RSZFOE + HÁLÓ

Cél: a Szociális Szakmai Szövetség szakmai folyóiratán keresztül 500+ elôfizetô tájékoztatása
Tevékenységek/eredmény: 12 szám szerkesztése
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2006/8 IFSW Fôv. Önk. T. sz. Nemzetközi Szövetségének 2006. 2006. 2006.
(IFSW) müncheni július 17. január 30. augusztus 30. 258 000 Ft

konferenciája

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

EQUAL konferencia 2006. 2004. 2006.
2006/9 A57 FSZKA M. sz. lebonyolítása szeptember 1. szeptember 20. október 20. 336 000 Ft

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

Hálószerkesztés
2002.

2002/31 H 3SZ–ESzCsM–FSzKA T. sz. nincs szeptember 1. folyamatos 0

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg



IV. Civil finanszírozású programok

IV. 1. Szociális célú civil szervezetek „jó gyakorlat” modelljeinek gyûjtése

Cél: önkormányzatok és civil szervezetek közötti együttmûködés városi és kistérségi modelljének leírása
Tevékenységek/eredmény: a Regionális Forrásközpontok Országos Egyesülete megbízásából a szociális célú civil szer-
vezetek „Jó gyakorlatának”gyûjtése és leírása

IV. 2. Grundtvig I – Elôkészítô látogatások

Cél: a fogyatékkal élôk társadalmi integrációjának elômozdítása
Tevékenységek/eredmény: Socrates GRUNDTVIG I – Grundtvig Szakmai Továbbképzések keretprogramjába illeszkedô
pályázat-elôkészítô nemzetközi megbeszélés + pályázat beadása. Támogatta: Tempus Közalapítvány

V. Egyéb forrásból finanszírozott programok

V. 1. Az ESzCsM-OSzGyTB által akkreditált képzéseink
• Kiégve vagy újratöltve? – Személyiségfejlesztô tréning

Cél: szakmai traumák feldolgozása kiscsoportos formában + önérték-tudat formálása, pozitív gondolkodás fejlesztése
„life management” technikával
Tevékenységek/eredmény: 2 csoport tréningje (22 + 25 fôvel)

VI. Irodamûködtetés

VI. 1. Technikai feltételek
A Budapesti Szociális Forrásközpont ma 3, egyenként 15 m2-es helyiséggel és egy kis raktárhelyiséggel rendel-
kezik. A 3 helyiségért bérleti díjat nem fizetünk, de a rezsiköltségeket igen. Évek óta megújuló ígéreteket kapunk
még egy új helyiségre, ez azonban még nem realizálódott. Így meglehetôsen mostoha körülmények között va-
gyunk kénytelenek dolgozni, zsúfolt, zajos szobákban, ahol idônként lehetetlen a koncentrált munkavégzés.

VI. 2. Személyi feltételek
6 fôállású + 2 szerzôdéses munkatárs
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2006/2 JGY RFOE M. sz. civil szervezetek 2006. 2006. 2006. 450 000 Ft
„jó gyakorlat” március 27. március 30. április 20.

modelljeinek gyûjtése

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

Elôkészítô 2006. 2006. 2006. 1280 EUR =
2006/3 GI Tempus T. sz. látogatások február 13. február 15. május 31. 313 600 Ft

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg

Kiégve vagy újratöltve?
Nincs

2006. 2006.
25 000 Ft/fô2006/1 KI NCSSZI Akr.

Személyiségfejlesztô tréning április 6. május 4.

Kiégve vagy újratöltve?
Nincs

2006. 2006.
25 000 Ft/fô2006/11 KII NCSSZI Akr.

Személyiségfejlesztô tréning november 7. december 5.

Sorszám Kód
Szerzôdô Szerz. Szerzôdés Megvalósítás Teljesítés Vállalási

fél típusa
Vállalt feladat

dátuma kezdete határideje összeg
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Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány

Alapító Okirata

(a módosításokkal egységes szerkezetben)

(a legutolsó módosítás vastag dôlt betûvel szedve)

Budapest Fôváros Önkormányzata a többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. törvény 119. § (1) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Polgári Törvénykönyv 74/G. §-ának (1), (2), (4) bekezdéseire, Fôvárosi 
Közoktatás-fejlesztési Közalapítványt hoz létre.

I.

A Közalapítványra vonatkozó általános rendelkezések

1. A Közalapítvány neve: Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány.

2. A Közalapítvány székhelye: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11.

3. A Közalapítvány nyílt. A Közalapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi természetes és jogi személy, 
továbbá ezek jogi személyiséggel nem rendelkezô társasága (a továbbiakban: csatlakozó), ha a Közalapítvány céljai-
val egyetért, mûködési szabályait elfogadja és a célok megvalósításához vagyoni eszközökkel hozzájárul. A csatlako-
zási szándék elfogadásáról a Közalapítvány kuratóriuma dönt.

II.

A Közalapítványi célkitûzések

A Közalapítvány célja

A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. § (2) bekezdésének megfelelôen a Köz-
alapítvány kötelezô önkormányzati közfeladat ellátásának folyamatos biztosításaként a Fôvárosi Önkormányzatnak az
1993. évi LXXIX. törvény 88. §-ában, valamint a 119. § (1) bekezdésében meghatározott fôvárosi közoktatási fejleszté-
si feladatainak ellátásához járul hozzá a következô célokkal:
– a Fôvárosi Önkormányzat, a fôvárosi kerületi önkormányzatok, valamint a fôvárosban mûködô nem önkormányzati

intézményfenntartók a Fôvárosi Fejlesztési Tervben jóváhagyott körzeti, térségi és országos közoktatási szolgáltató
feladatai ellátásának, fejlesztésének támogatása;

– a Fôváros közoktatási információs rendszere kialakításának és tájékoztatásfejlesztésének támogatása;
– a fôvárosi pedagógushelyettesítési rendszer kialakításának és mûködtetésének támogatása;
– pedagógiai-szakmai fejlesztések kidolgozásához, neveléstudományi kutatások és ezek eredményeinek gyakorlati 

kipróbálásához támogatások nyújtása;
– NAT kompatibilis, a fôvárosi iskolarendszerben az átjárhatóságot biztosító helyi tantervek elkészítéséhez támogatás

nyújtása;
– gyermek- és ifjúságvédelmi prevenciót szolgáló nevelési tervek elkészítése.

A fenti célok közül az 1–5. bekezdésekben meghatározott célok megfelelnek a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997.
évi CLVI. törvény 26. § c) pont „4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés” közhasznú tevékenységnek,
míg a 6. bekezdésben meghatározott cél megfelel az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pont „10. gyermek- és ifjúságvé-
delem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet” közhasznú tevékenységnek.

– A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, azaz pártpolitikai tevékenységet nem végez, ország-
gyûlési képviselôi, megyei, fôvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat, szervezete pártok-
tól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, támogatást nem kap és nem fogad el. A Közalapítvány továbbá
pártoknak sem közvetlenül, sem közvetett módon semmilyen támogatást nem nyújthat.
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III.

A Közalapítvány vagyona

1. A Közalapítvány induló vagyona 5 millió Ft, ebbôl 2 millió Ft törzsvagyon. A Közalapítvány részére az alapító egy
irodai helyiséget ingyenes használatra biztosít.

2. A Közalapítvány bevételei:
a) a központi költségvetés éves költségvetési törvényben megállapított mértékû hozzájárulása,
b) törvényben vagy kormányrendeletben elôírt egyéb befizetések,
c) természetes személyek, jogi személyek vagy ezek jogi személyiség nélküli társaságainak önkéntes befizetései,
d) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitôl vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy mûködési költsé-

gei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
e) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
f) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
g) a szervezet eszközeinek befektetésébôl származó bevétel,
h) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
i) a vállalkozási tevékenységbôl származó bevétel,
j) a Közalapítvány saját bevételei, vállalkozásai,
k) a csatlakozók által hozott vagyon.

3. A Közalapítvány vagyonához hozzá lehet járulni
a) készpénzzel, értékpapírral
b) ingó és ingatlan vagyonnal, álló- és forgóeszközökkel.

4. A Közalapítvány számlájára való befizetés forintban és devizában is történhet, az utóbbi esetben a hozzájárulást a de-
vizaszámlán kell elhelyezni.

5. Az alapító az induló 5 millió Ft-os hozzájárulás befizetésérôl a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételre történô
benyújtásáig gondoskodik. A csatlakozók a felajánlott vagyont a csatlakozás elfogadásától számított 30 napon belül
fizetik be a Közalapítvány számlájára.

6. A Közalapítvány költségei: 
a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások),
d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások),

amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

7. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszé-
lyeztetve végez és gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen okiratban meghatározott tevékeny-
ségére fordítja.

IV.

A közalapítványi vagyon felhasználása

1. A vagyon felhasználásáról a Közalapítvány kuratóriuma dönt.

2. A Kuratórium az éves központi költségvetési támogatásból és törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
befizetésbôl származó közalapítványi vagyon felosztása elôtt véleményt és javaslatot kér a fôvárosi gazdasági kama-
ráktól és a fôvárosban mûködô nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartóktól.

3. Az alapító felhatalmazza a Kuratóriumot, hogy a célok elôsegítése érdekében vállalkozzék. Vállalkozási tevékenysé-
get csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért
eredményét nem osztja fel, azt a jelen okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. A Közalapítvány átmenetileg
szabad készpénzvagyona kizárólag rövidlejáratú állampapírban helyezhetô el. 
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A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítô értékpapírt nem bocsáthat ki. A Közalapítvány vállal-
kozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetô mértékû hitelt nem vehet fel, az államháztartás al-
rendszereitôl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.

4. A Kuratórium a Közalapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében évente dönt a Közalapítvány céljai között
felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékérôl, továbbá a felosztás módjáról.

5. A meghatározott célra adott összeget csak az adományozó (csatlakozó) által megjelölt célra lehet felhasználni.

6. A Közalapítványból támogatás csak nyilvános pályázat útján adható elsôdlegesen a Fôvárosi Közoktatási Fejlesztési
Tervben szereplô fenntartói feladatok támogatására.

7. A Közalapítvány az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Fôvárosi Köz-
lönyben nyilvánosságra hozza.

8. A Közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést készíteni.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a Közalapítvány számviteli beszámolóját, 
b) a költségvetési támogatás felhasználását, 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
e) a központi költségvetési szervtôl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi telepü-

lési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mind-
ezek szerveitôl kapott támogatás mértékét, 

f) a Közalapítvány vezetô tisztségviselôinek nyújtott támogatás értékét, illetve összegét, 
g) a közhasznú tevékenységrôl szóló rövid tartalmi beszámolót.

A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, valamint abból saját költségére másolatot készíthet.

V.

A Közalapítvány szervezete, mûködése, képviselete

A Közalapítvány döntéshozó és kezelô szerve a Kuratórium.

1. A Kuratórium összetétele
a) A Kuratórium tizenkét tagból áll. A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító kéri fel.

A Kuratórium elnökének megbízatása három évre, a felkért tagoké három évre szól. A megbízás ismételten meg-
hosszabbítható.

A Kuratórium tagjai

Elnök: Dr. Báthory Zoltán 1026 Budapest, Volkmann u. 18.

Tagok: Csillag Ferenc 1137 Budapest, Katona József u. 21.
Kônig Sándor 1142 Budapest, Tengerszem u. 44.
Kismarjai Balázs 1171 Budapest, Színes u. 27.
Perlai Zoltán 1222 Budapest, Vöröskereszt u. 9/d
Racskó Péter 1022 Budapest, Lévai u. 4.
Dr. Kissné dr. Spira Veronika 1143 Budapest, Stefánia út 21.
Varga Sándorné 1052 Budapest, Váci u. 9.
Raduly József 1087 Budapest, Asztalos S. u. 7.
Tóth Andrea 1144 Budapest, Kalocsai u. 69.
Dr. Gaál Katalin Mária 1121 Budapest, Arató u. 20/A.
Huber Szebasztián 1094 Budapest, Angyal u. 7/a. 2. em. 12.
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b) A közalapítványi vagyon kezelésével összefüggô pénzügyi és számviteli feladatokat, valamint a folyamatos ügyin-
tézést a Titkárság látja el. A Titkárság mûködési költségeire a központi költségvetés éves költségvetési törvényben
megállapított mértékû hozzájárulása nem használható fel, azt a Közalapítvány más bevételeibôl kell biztosítani. 
A Titkárság mûködési költségei között kell figyelembe venni a kuratóriumi tagok és felügyelô bizottsági tagok
tiszteletdíját, a pályázatok elbírálóinak szakértôi díját, valamint az adminisztrációs költségeket is. A Titkárságot a
Kuratórium elnöke által kinevezett és az alkalmazottak feletti munkáltatói jogkörrel felruházott titkár vezeti. 
A Titkárság 2 fôbôl áll, létszámának emelésére csak a költségvetési hozzájáruláson felüli bevétel szolgálhat. 
A Közalapítvány alapításának évében a közalapítványi vagyon kezelésével összefüggô titkársági feladatok ellátá-
sára és a mûködés technikai költségeire 2 millió Ft használható fel. A Fôvárosi Önkormányzat a Közalapítvány mû-
ködését saját hivatali helyiségében biztosítja.

2. A Kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
a) a Kuratórium tagja/elnöke nem lehet a Közalapítvány Felügyelô Bizottságának tagja/elnöke,
b) a Kuratórium tagja/elnöke nem lehet a Közalapítvány titkára,
c) a Kuratórium tagja/elnöke a Közalapítvány megszûntét követô két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetô

tisztségviselôje, amennyiben olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelôzô két évben
legalább egy évig – vezetô tisztséget, amely az adózás rendjérôl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyen-
lítette ki,

d) a Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elôzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

3. A Kuratórium jogköre

A Közalapítvány vagyonkezelô szerve a Kuratórium. A Kuratórium jogkörébe tartozik a Közalapítvány céljának meg-
valósulásával összefüggô döntések meghozatala, így különösen:
a) gondoskodik a Közalapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzített célok szerinti felhasználásáról, megha-

tározza a kitûzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról,
b) elfogadja a Közalapítványhoz való csatlakozást, megállapodik a csatlakozás feltételeiben,
c) elfogadja az éves mûködési, valamint pénzügyi tervet és a Közalapítvány mérlegét,
d) elkészíti, megállapítja a Közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (SzMSz), dönt annak módosításáról,

– figyelembe véve a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi CLVI. törvény 7. § (2) bekezdésben foglaltakat – és
azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti. 

e) szabályozza a Közalapítvány céljainak megvalósításával összefüggô tenderkiírással, szerzôdéskötéssel, pályázat-
kiírással kapcsolatos eljárási rendet,

f) dönt a vállalkozásszerûen végzendô tevékenységekkel összefüggô kérdésekrôl,
g) meghatározza a közalapítványi célok éves prioritását és az ehhez kapcsolódó pályázati feltételeket,
h) elbírálja a pályázatokat,
i) dönt az alapító elé terjesztendô, a Közalapítvány mûködésérôl szóló éves beszámoló elfogadásáról,
j) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
k) a titkáron keresztül irányítja és ellenôrzi a Titkárság mûködését, valamint meghatározza a Titkárság szervezetét.

4. A Kuratórium mûködése

a) A Kuratórium döntési jogkörét ülésein gyakorolja, amelyet az elnök szükség szerint, de legalább negyedévente hív
össze. A Kuratórium ülései nyilvánosak, zárt ülést csak jogszabályban meghatározott esetekben (pl. személyiségi
jogok, személyes adatok védelme stb.) tarthat.

A Kuratórium üléseinek állandó tanácskozási jogú meghívottai: Budapest Fôváros fôpolgármestere vagy az általa
meghatalmazott személy, a titkár, a Felügyelô Bizottság tagjai, valamint minden olyan személy, akit a Kuratórium
üléseire szakértôként tanácskozási joggal meghívnak, továbbá meghívottként részt vehetnek azok a felajánlók, akik
jelenlétérôl, illetve meghívásáról a Kuratórium egyszerû szótöbbséggel határoz.

b) A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend feltüntetésével az ülést megelôzô 8 napon belül. 
Az ülés napirendjét az elnök javaslata alapján a Kuratórium fogadja el, egyszerû szótöbbséggel. Rendkívüli kura-
tóriumi ülést kell összehívni, ha a Kuratórium elnöke úgy dönt, illetve az alapító kezdeményezésére, valamint ha a
kuratóriumi tagok 1/3-a írásban kéri, vagy a Felügyelô Bizottság az 1997. évi CLVI. törvény 11. § (3) bekezdése
alapján kezdeményezi.
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A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több, mint fele jelen van.

A Kuratórium határozatképtelensége esetén az ülést 15 napon belül, az adott kérdésben ismételten össze kell hívni.

Ha a Kuratórium elnöke akadályoztatva van, az ülést az elnök által felkért kuratóriumi tag vezeti.

A Kuratórium határozatait a jelenlévô tagok szavazatainak egyszerû többségével hozza.

Minôsített esetekben a Kuratórium tagjainak legalább kétharmados szótöbbséggel hozott határozatára van szükség.

A Kuratórium üléseirôl jegyzôkönyvet és nyilvántartást kell készíteni. A jegyzôkönyvnek tartalmaznia kell az ülés
helyét, idôpontját, a résztvevôket, az egyes napirendeket, a vitában elhangzott vélemények rövid tartalmát, és éven-
te újrakezdôdô folyamatos sorszámozással a Kuratórium által az egyes kérdésekben hozott határozatokat. Ha a 
Kuratórium támogatás odaítélésérôl dönt, a határozatban minden esetben rögzíteni kell a juttatásban részesülô sze-
mélyt és a támogatott célt. A határozatok után minden esetben fel kell tüntetni a döntést támogatók, ellenzôk és 
tartózkodók számarányát. Ha a Kuratórium vagy a Felügyelô Bizottság bármely tagja a döntés ellen tiltakozik, ezt
a tényt a tiltakozó személy nevével együtt a jegyzôkönyvben rögzíteni kell. A jegyzôkönyvben egyéb fontos körül-
mény is rögzíthetô. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a Kuratórium döntéseit, a döntés idôpontját és hatályát, 
illetve a döntést támogatók és ellenzôk számarányát (ha lehetséges, személyét is). A nyilvántartás vezetésérôl a 
Titkár gondoskodik.

A Kuratórium ülésérôl készített jegyzôkönyvet a Kuratórium és a Felügyelô Bizottság tagjainak a kuratóriumi ülést
követô 15 napon belül meg kell küldeni.

A Kuratórium döntéseirôl az érintetteket a döntést követô 15 napon belül levélben kell tájékoztatni. A Kuratórium
az érdemi döntéseit a Fôvárosi Közlönyben való közzététellel háromhavonta nyilvánosságra kell hozni.

c) Minôsített többség kell:
– a „Kuratórium jogköre” cím alatt a c), d), f), g) és i) alpontok szerinti döntésnél, továbbá
– az Alapító Okirat módosításának kezdeményezéséhez,
– a Közalapítvány megszüntetésének, más alapítvánnyal való egyesítésének kezdeményezéséhez.

d) A Közalapítvány gazdálkodásának, mûködésének, szervezetének, a Kuratórium döntéshozatalának részletes szabá-
lyait a Közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

5. Felügyelô Bizottság

A Közalapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak ellenôrzésére az alapító
8 tagú Felügyelô Bizottságot hoz létre. A Felügyelô Bizottság elnökét és tagjait az alapító kéri fel. A Felügyelô 
Bizottság tagjainak felkérése három évre szól, a tagok megbízása ismételten meghosszabbítható.

A Felügyelô Bizottság tagjai

Elnök: Bíró Ferencné 1052 Budapest, Váci u. 8. 

Tagok: dr. Bács Márton 2045 Törökbálint, Deák Ferenc u. 13.
Andor Mihály 2045 Törökbálint, Petôfi u. 41. 
Niedermüller Anna 2011 Budakalász, Budai út 91. 
Kucsák László 1188 Budapest, Erdôsáv u. 112/b. 
dr. Stágel Bence 1117 Budapest, Nádorliget u. 7/C. II/15.
dr. Székely Károly Ákos 1028 Budapest, Hunyadi J. u. 4–8.
Pertl Gábor 1119 Budapest, Nándorfehérvári út 26.

A Felügyelô Bizottság a Közalapítvány mûködésérôl készült éves könyvvizsgálói jelentésre támaszkodva vizsgálja a
Közalapítvány mûködését. A Kuratórium elé terjesztett – a Közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzatában
meghatározott – fontosabb jelentéseket, elôterjesztéseket a Felügyelô Bizottságnak is meg kell küldeni.
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A Felügyelô Bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a Közalapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külsô
szakértôket is igénybe vehet.

A Felügyelô Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésein.

A Felügyelô Bizottság beszámoltatja a Kuratóriumot tevékenységérôl.

A Felügyelô Bizottság elnökének kezdeményezésére a Kuratórium ülését 15 napon belül össze kell hívni.

A Felügyelô Bizottság tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol a Fôvárosi Közgyûlésnek.

A Felügyelô Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

Nem lehet a Felügyelô Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a Kuratórium elnöke, vagy tagja, 
b) a Kuratóriummal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavég-

zésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik, 
c) a Kuratórium cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetô nem pénzbeli

szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak
megfelelô cél szerinti juttatás –, illetve

d) az a–c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. 

A Felügyelô Bizottság ellenôrzi a Közalapítvány mûködést és gazdálkodását. Ennek során a Kuratórium tagjaitól 
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány köny-
veibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A Felügyelô Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudo-
mást, hogy a Közalapítvány mûködése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan
sértô esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a 
Kuratórium döntését teszi szükségessé. Továbbá akkor, ha a Kuratórium tagjainak felelôsségét megalapozó tény merült fel.

A Kuratóriumot a Felügyelô Bizottság indítványára – annak megtételétôl számított 30 napon belül – össze kell hívni.
E határidô eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelô Bizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, a Felügyelô 
Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

6. A Közalapítvány képviselete

A Közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli, távollétében pedig (az alapítói kuratóriumi tag kivételével)
a Kuratórium két tagja együttesen képviseli. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti jog-
gal felruházott személy szükséges, az alapítói kuratóriumi tag kivételével.

A Közalapítvány képviselôi:

Dr. Báthory Zoltán a Kuratórium elnöke
Kônig Sándor a Kuratórium tagja
Perlai Zoltán a Kuratórium tagja

A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a Közalapítvány SZMSZ-ében kell szabályozni. A Közalapítvány ne-
vében kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot csak a Közalapítvány képviselôi tehetnek az SZMSZ-ben
meghatározott módon.

7. A könyvvizsgáló:

A Közalapítvány törvényes mûködését könyvvizsgáló segíti. A könyvvizsgálót a Felügyelô Bizottság választja ki nyil-
vános pályáztatás útján. A könyvvizsgáló megbízatása 3 évre szól. 
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VI.

Záró rendelkezések

A Közalapítvány határozatlan idôre jön létre.

A Közalapítvány céljainak elérése érdekében együttmûködik az érintett vagy a jövôben létrejövô állami, társadalmi
szervezetekkel és alapítványokkal.

A Közalapítvány mûködésérôl – különös tekintettel a Kuratórium által megítélt támogatásokról – a szakmai nyilvá-
nosságot a Fôvárosi Közlönyben való közzététellel három havonta tájékoztatni kell.

A Kuratórium – a vonatkozó jogszabályok szerint – köteles évente beszámolni mûködésérôl az alapítónak.

A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére a 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendeletben foglalt
szabályok az irányadók. A Közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait a mérleg elfogadását követô 30 napon
belül az alapító hivatalos lapjában, a Fôvárosi Közlönyben nyilvánosságra kell hozni.

A bíróság a Közalapítványt az alapító kérelmére nemperes eljárásban megszünteti, ha a közfeladat iránti szükséglet
megszûnt, vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetôleg más szervezeti keretben hatékonyabban meg-
valósítható. A Közalapítvány megszûnése esetén a Közalapítvány vagyona a hitelezôk kielégítése után az alapítót illeti
meg, aki köteles azt a megszûnt Közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és errôl a nyilvánosságot megfelelôen 
tájékoztatni.

Az alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány létrejöttéhez a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele 
szükséges.

A nyilvántartásba vételt követôen a Közalapítvány Alapító Okiratát a Fôvárosi Közlönyben közzé kell tenni.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a Közalapítvány tevékenységére
vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései irányadók.

Budapest, 2007. 05. hó 31. napján

dr. Demszky Gábor megbízásából

Horváth Csaba s. k.

Humán Várospolitikai
fôpolgármester-helyettes

Budapest Fôváros Önkormányzata
alapító képviseletében

Ellenjegyezte:

dr. Tiba Zsolt Fôjegyzô megbízásából

Megyesné dr. Hermann Judit s. k.

aljegyzô
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TÁJÉKOZTATÓ 

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRÔL

Budapest Fôváros Közgyûlése az 1222/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. határozatával Budapest, XII. kerületben a
8795/2 és a 8817/10 helyrajzi számú közterületet 

Mindszenty József bíboros térnek, 

az 1223/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. határozatával Budapest, XXII. kerületben a Kárpitos utcát 

Demjén István utcának

nevezte el.

TÁJÉKOZTATÓ 

KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Kôbányai Önkormányzat Képviselô-testülete a 772/2007. (VI. 14.) határozatával úgy döntött, hogy 
a Budapest, X. kerület 38317/25 és a 38317/26 helyrajzi számú közterületnek a  

Balkán köz

elnevezést adja.

FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÔSEK OTTHONÁNAK

KÖZLEMÉNYE

A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti u. 72.) – hivatkozással az Áht. 15/A., illetô-
leg a 15/B. §-ára – közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerzôdésének adatait.

A szerzôdés megnevezése (típusa): Építési beruházás
A szerzôdés tárgya: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (Szombathely, Bogáti u. 72.) Pavilon társalgó bôvítése
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô

Vasgép Garancia Kft., mint kivitelezô
A szerzôdés értéke: 12 350 306 Ft
A szerzôdés idôtartama: 2007. augusztus 1–2007. szeptember 30.

Szombathely, 2007. augusztus 08.

Kiss Lászlóné s. k.
igazgató
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a Fôvárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1840 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)

és a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Elôfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)

Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
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