
FÔVÁROSI KÖZLÖNY
BUDAPEST FÔVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA
2008. július 15. LVIII. évfolyam 11. szám

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Fôváros Közgyûlésének rendeletei

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 33/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában

lévô személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos el-

járási rendrôl szóló 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 34/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete a fôvárosi helyi közutak kezelésének és

üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintô közmû-, vasút- és egyéb építések és az

útburkolatbontások szabályozásáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 35/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete a fôvárosi építészeti-mûszaki tervtanács

mûködésének rendjérôl szóló 39/2007. (VII. 12.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 36/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és

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

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 37/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és

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

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 38/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási területén a

jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának sza-

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

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 39/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete Budapest fôváros közigazgatási területén a

jármûvei várakozás rendjének  egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának sza-

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

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 40/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete a vásárcsarnokokról, piacokról szóló

37/1994. (VI. 24.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Budapest Fôváros Közgyûlésének határozatai

– Kivonat Budapest Fôváros Közgyûlése 2008. május 29-i ülésének jegyzôkönyvébôl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Tájékoztató közterület-elnevezésekrôl (XVI., XXII. kerület)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– A Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona közleménye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona közleménye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– TÁMASZ Alapítvány közleménye – Közhasznúsági Jelentés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô Szolgáltató Kht. közleménye – Közhasznúsági Jelentés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Budapest Fôváros Közgyûlése a szociális igazgatásról

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továb-

biakban: Szt.) 92. § (1) és (2) bekezdéseiben, a 115. § 

(10) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást

nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.

(II. 17.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének a) pont-

jában foglalt felhatalmazás alapján a következô rendele-

tet alkotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô sze-

mélyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intéz-

mények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos

eljárási rendrôl szóló 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rende-

let 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. mellék-

lete lép.

2. §

A rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján lép

hatályba. 

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

fôjegyzô fôpolgármester 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdés F) pontja értel-

mében a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a

fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó sza-

kosított intézményekben fizetendô térítési díjak mérté-

két, a fizetésre kötelezettek körét, a térítési díj csökken-

tésének, illetve elengedésének eseteit és módjait.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet új 1. sz. mellékletének hatályba lépésérôl,

illetve a jelenlegi 1. sz. melléklet hatályon kívül helye-

zésérôl rendelkezik.

A 2. §-hoz

A rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik. 
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 
33/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó 
szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos 

eljárási rendrôl szóló 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására

I. RÉSZ
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1. sz. melléklet a 33/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 

Összefoglaló táblázat
a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában mûködô

személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
intézményi térítési díjairól

Az Szt. 115. §-a A Fôvárosi Önkormányzat által
szerint számított megállapított intézményi térítési díj

Intézmény neve, címe intézményi
térítési díj havi összege napi összege
(Ft/hónap) (Ft/hónap) ** (Ft/nap)

1. 2. 3. 4.

IDÔSEK OTTHONA

1. IV., Baross u. 100.
IV., Baross u. 100. 

átlagos ápolás 115 809 48 300 1 610 

fokozott ápolás (demens) 107 476 50 100 1 670 

IV., Csokonai u. 38. 

átlagos ápolás 115 809 60 600 2 020 

fokozott ápolás (demens) 107 476 61 200 2 040

IV., Béla u. 18. 

átlagos ápolás 115 809 59 100 1 970 

fokozott ápolás (demens) 107 476 60 000 2 000 

2. Vázsonyi Vilmos Idôsek Otthona
VI., Rózsa u. 67.

átlagos ápolás 102 274 55 200 1 840 

fokozott ápolás (demens) 93 941 56 100 1 870 

IX., Knézits u. 14. 

átlagos ápolás 102 274 61 200 2 040 

fokozott ápolás (demens) 93 941 63 000 2 100 

3. VII., Dózsa György út 82/B
VII., Dózsa György út 82/B. 

átlagos ápolás 146 305 52 200 1 740 

fokozott ápolás (demens) 137 972 60 000 2 000 

VI., Benczúr u. 46. 

átlagos ápolás 146 305 55 200 1 840 

fokozott ápolás (demens) 137 972 60 000 2 000 

XVI., Pálya u. 31. 

átlagos ápolás 146 305 50 100 1 670 

fokozott ápolás (demens) 137 972 55 200 1 840

*   Az átlagot jóval meghaladó minôségû elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található 

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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1. sz. melléklet a 33/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 

Az Szt. 115. §-a A Fôvárosi Önkormányzat által
szerint számított megállapított intézményi térítési díj

Intézmény neve, címe intézményi
térítési díj havi összege napi összege
(Ft/hónap) (Ft/hónap) ** (Ft/nap)

1. 2. 3. 4.

4. X., Halom u. 31.
X., Halom u. 31. 118 085 70 200 2 340 

X., Óhegy u. 48. „A” épület 118 085 60 000 2 000 

X., Óhegy u. 48. „B” épület 118 085 70 200 2 340 

XXI., Tapló u. 1. 118 085 67 200 2 240 

X., Gergely u. 85. * 125 023 80 100 2 670 

5. XI., Kamaraerdei út 16.
XI., Kamaraerdei út 16. „A” és „B” épület 

átlagos ápolás 101 559 65 100 2 170 

fokozott ápolás (demens) 93 226 69 000 2 300 

„C” épület * 

fokozott ápolás (demens) 93 226 71 100 2 370 

emelt szintû elhelyezés 118 067 80 100 2 670 

XI., Rupphegyi út 7. 

átlagos ápolás négyágyas szoba 101 559 67 200 2 240 

átlagos ápolás kétágyas szoba 101 559 70 200 2 340 

átlagos ápolás egyágyas szoba 101 559 75 000 2 500 

fokozott ápolás (demens) 93 226 70 500 2 350 

XI., Bánk bán u. 12–20. 

átlagos ápolás 101 559 70 200 2 340 

fokozott ápolás (demens) 93 226 70 500 2 350 

6. XII., Kútvölgyi út 20–22.
XII., Kútvölgyi út 20–22. * 

emelt szintû elhelyezés 161 641 85 200 2 840 

átlagos ápolás 145 366 78 000 2 600 

III., Ányos u. * 

emelt szintû elhelyezés 161 641 80 100 2 670 

átlagos ápolás 145 366 75 000 2 500 

XII., Mártonhegyi út 53.  

átlagos ápolás 182 316 53 100 1 770 

fokozott ápolás (demens) 173 983 56 100 1 870 

XII., Zugligeti út. 58. 

átlagos ápolás 182 316 56 100 1 870 

fokozott ápolás (demens) 173 983 60 000 2 000

*   Az átlagot jóval meghaladó minôségû elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található 

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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1. sz. melléklet a 33/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 

Az Szt. 115. §-a A Fôvárosi Önkormányzat által
szerint számított megállapított intézményi térítési díj

Intézmény neve, címe intézményi
térítési díj havi összege napi összege
(Ft/hónap) (Ft/hónap) ** (Ft/nap)

1. 2. 3. 4.

7. XVII., Pesti út 117. 92 578 65 100 2 170 

Gondozóház 92 578 78 000 2 600 

8. XX., Virág B. u. 36. Idôsek
és Pszichiátriai Betegek Otthona
XX., Virág B. u. 36. 

„A” épület * 

átlagos ápolás 120 408 75 000 2 500 

fokozott ápolás (demens) 112 075 77 100 2 570 

emelt szintû elhelyezés 136 917 80 100 2 670 

„B” épület 

átlagos ápolás 120 408 57 000 1 900 

fokozott ápolás (demens) 112 075 60 000 2 000 

XIX., Mészáros L. u. 26. 

átlagos ápolás 120 408 65 700 2 190 

fokozott ápolás (demens) 112 075 67 200 2 240 

9. 2100 Gödöllô, Dózsa Gy. út 65.
Gödöllô, Dózsa Gy. út 65. „A” épület 

átlagos ápolás 100 933 73 200 2 440 

fokozott ápolás (demens) 92 599 76 200 2 540 

„B” épület 

átlagos ápolás 100 933 55 200 1 840 

fokozott ápolás (demens) 92 599 58 200 1 940 

„Új” épület 100 933 76 800 2 560 

2113 Erdôkertes 100 933 45 600 1 520 

10. 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5.
átlagos ápolás 75 840 52 200 1 740 

fokozott ápolás (demens) 67 507 52 200 1 740 

11. 8153 Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.
átlagos ápolás 113 598 60 000 2 000 

fokozott ápolás (demens) 105 264 63 000 2 100

*   Az átlagot jóval meghaladó minôségû elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény.
Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. sz. mellékletben található 

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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1. sz. melléklet a 33/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 

Az Szt. 115. §-a A Fôvárosi Önkormányzat által
szerint számított megállapított intézményi térítési díj

Intézmény neve, címe intézményi
térítési díj havi összege napi összege
(Ft/hónap) (Ft/hónap) ** (Ft/nap)

1. 2. 3. 4.

12. 9700 Szombathely, VI. Bogáti út 72.
„Nagykastély” épület átlagos ápolás 87 844 64 200 2 140 

„Kiskastély” épület átlagos ápolás 87 844 58 200 1 940 

„Pavilon” épület fokozott ápolás (demens) 79 511 62 100 2 070 

13. 2635 Vámosmikola Ipolysági út 9–11.
„A” épület 

átlagos ápolás 103 762 66 000 2 200 

fokozott ápolás (demens) 95 429 70 200 2 340 

„B” épület 

átlagos ápolás 103 762 60 000 2 000 

fokozott ápolás (demens) 95 429 63 000 2 100 

„C” épület 

átlagos ápolás 103 762 55 200 1 840 

fokozott ápolás (demens) 95 429 57 900 1 930 

2025 Visegrád Mogyoróhegy u. 10. 

„A”, „B” és „C” épület átlagos ápolás 109 402 46 500 1 550 

„C” épület fokozott ápolás (demens) 101 069 48 600 1 620 

„G” épület átlagos ápolás  109 402 48 900 1 630 

PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
8/a. XX., Virág B. u. 36. Idôsek és

Pszichiátriai Betegek Otthona

XVIII., Ráday G. u. 3. 131 802 60 000 2 000 

XVIII., 155605/2 hrsz. lakóotthon 131 802 66 000 2 200 

14. 9971 Szentgotthárd Hunyadi út 29.
Hunyadi út 29. 77 055 60 000 2 000 

Május 1. út 19. lakóotthon 77 055 66 000 2 200 

15. 6422 Tompa
Szabadföld út 47. 119 412 50 100 1 670 

16/a. 8925 Búcsúszentlászló Fogyatékosok
és Pszichiátriai Betegek Otthona
8741 Zalaapáti, Deák F .u. 3. 99 751 50 100 1 670

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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1. sz. melléklet a 33/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 

Az Szt. 115. §-a A Fôvárosi Önkormányzat által
szerint számított megállapított intézményi térítési díj

Intézmény neve, címe intézményi
térítési díj havi összege napi összege
(Ft/hónap) (Ft/hónap) ** (Ft/nap)

1. 2. 3. 4.

ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
16. 8925 Búcsúszentlászló Fogyatékosok és

Pszichiátriai Betegek Otthona
8925 Búcsúszentlászló Arany János u. 17. 130 316 50 100 1 670 

17. 9919 Csákánydoroszló Fô u. 11.
„A” épület (Kastély épület) 122 199 50 100 1 670 

„B” épület 122 199 52 200 1 740 

18. 8713 Kéthely
Magyari út 35. „A” épület 109 018 58 800 1 960 

Otthonház, Magyari út 35. 109 018 58 800 1 960 

Bizalomház, Hunyadi u. 61. 109 018 58 800 1 960 

Kuckóház, Hunyadi u. 93. 109 018 58 800 1 960 

Fészek Otthon, Ady E. u. 55. 109 018 58 800 1 960 

19. 8331 Sümeg-Darvastó
Fogyatékos személyek lakóotthona 130 313 60 000 2 000 

Félúton-Házak 130 313 57 300 1 910 

Hagyományos elhelyezés 130 313 55 200 1 840 

20. 2463 Tordas
Gesztenyés u. 1. 144 791 58 800 1 960 

Hangya sor. 255/4 hrsz. 144 791 60 000 2 000 

Somogyi B. út 35. lakóotthon 144 791 65 100 2 170 

21. 9476 Zsira
Rákóczi F. u. 12. 123 288 52 200 1 740 

9734 Peresznye 123 288 50 100 1 670 

Fogyatékos személyek lakóotthona

Zsira, Flórián u. 54. 123 288 60 000 2 000 

Fogyatékos személyek lakóotthona

Zsira, Fô u. 1. 123 288 60 000 2 000

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.
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1. sz. melléklet a 33/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete 

Az Szt. 115. §-a A Fôvárosi Önkormányzat által
szerint számított megállapított intézményi térítési díj

Intézmény neve, címe intézményi
térítési díj havi összege napi összege
(Ft/hónap) (Ft/hónap) ** (Ft/nap)

1. 2. 3. 4.

22. BUDAPESTI MÓDSZERTANI
SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI
HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSAI

Bp., XIII., Dózsa György út 152. 29 144 8 500 283 

Bp., VIII., Alföldi u. 6–8. 29 144 4 200 140 

Bp., X., Bánya u. 37. 29 144 4 700 157 

Bp., VIII., Kálvária u. 23. 29 144 7 100 237 

Bp., XI., Kocsis u. 26. 29 144 7 800 260 

Bp., IX., Külsô-Mester u. 84. 29 144 6 600 220 

Bp., IX., Táblás u. 31. 29 144 6 500 217 

Bp., X., Vaspálya u. 56. 29 144 6 500 217 

Bp., IX., Gyáli út 33–35. 29 144 8 000 267

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzat-

okról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás

alapján – figyelemmel a közúti közlekedésrôl szóló

1988. évi I. törvényben (a továbbiakban: Kkt.) és a helyi

közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004.

(I. 28.) GKM rendeletben (a továbbiakban: R.) foglaltak-

ra is – az alábbi rendeletet alkotja.

I. RÉSZ

BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed Budapest Fôváros Önkor-

mányzata (a továbbiakban: Fôvárosi Önkormányzat)

közigazgatási területén lévô azon helyi közutakra, azok

mûtárgyaira és tartozékaira (a továbbiakban együtt: köz-

utak), amelyek

a) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésé-

ben vannak;

b) a kerületi önkormányzatok tulajdonában, de tömeg-

közlekedés által igénybe vett utakként (Ötv. 63/A. § 

g) pontja) a Fôvárosi Önkormányzat üzemeltetésé-

ben, fenntartásában és fejlesztésében vannak;

c) akár a Fôvárosi Önkormányzat, akár a kerületi önkor-

mányzatok tulajdonában vannak, de velük kapcso-

latban a forgalomtechnikai feladatokat (Ötv. 63/A. § 

g) pontja) a Fôvárosi Önkormányzat látja el.

Fogalom-meghatározások

2. §

A rendelet alkalmazásában

11) közterület: a közhasználatra szolgáló minden olyan

önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet ren-

deltetésének megfelelôen bárki használhat és az in-

gatlan-nyilvántartás ekként tartja nyilván; a közterü-

letnek közútként szolgáló és a magánterületnek a

közforgalom számára a tulajdonos (használó) által

megnyitott és kijelölt része; továbbá az a magánterü-

let, amelyet azonos feltételekkel bárki használhat; 

12) út: a jármûvek és a gyalogosok közlekedésére, vagy

csak a jármûvek, illetve csak a gyalogosok közleke-

désére szolgáló, e célra létesített vagy kijelölt közte-

rület, illetôleg magánterület (közút, magánút). Ma-

gánútnak kell tekinteni az állam vagy az önkormány-

zat tulajdonában álló területen lévô, közforgalom

elôl elzárt utat is;

13) közút: a gyalogosok és a jármûvek közlekedésére

szolgáló közterület (ennek megfelelôen közút a gya-

logút, a kerékpárút, valamint a gyalog- és kerékpár-

út is); 

14) magánút: a gyalogosok és a jármûvek közlekedésére

szolgáló magánterület; a magánút közforgalom elôl

elzárt, vagy közforgalom elôl el nem zárt magánút;

15) úttest: az útnak a jármûvek közlekedésére szolgáló

része;

16) útburkolat: az úttestnek, a járdának, az út egyéb terü-

letének, illetve a kerékpárútnak az ideiglenes vagy

végleges szilárd szerkezete (kockakô, betonkô, asz-

falt stb., – az alappal és az ágyazattal együtt)

17) járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló

– az úttesttôl szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel,

vagy más látható módon elhatárolt – része;

18) kerékpárút: a jelzôtáblával kerékpárútnak megjelölt

közút;

19) gyalogút: a kizárólag a gyalogosok közlekedésére

szolgáló olyan közterület, amely nem minôsül jár-

dának;

10) gyalog- és kerékpárút: jelzôtáblával gyalog- és ke-

rékpárútnak megjelölt közút;

11) az út mûtárgya (közúti mûtárgy): a híd, (ideértve a

pontonhidat és a hajóhidat is), az áteresz, a felüljáró,

az aluljáró, az alagút, a támfal, a bélésfal, valamint

az út víztelenítését szolgáló létesítmény (burkolatlan

vagy burkolt árok, szikkasztóárok, más vízelvezetô

létesítmény). A két méternél nagyobb nyílású áthi-

daló mûtárgy: híd, az ennél kisebb nyílású áthidaló

mûtárgy: áteresz;

12) az út tartozéka: a várakozóhely, pihenôhely, a veze-

tôoszlop, a korlát, a forgalomtechnikai létesítmény, a

forgalmi, útfenntartási és közlekedésbiztonsági cé-

lokat szolgáló mûszaki, és egyéb létesítmény vagy

berendezés (segélykérô telefon, parkolójegy-kiadó

automata, közösségi közlekedési megállóhelyre ki-

helyezett utas-váróhely, utcabútor, a jármûvek vára-

kozását szabályozó eszköz, kerékpártároló), az út

üzemeltetéséhez szükséges elektronikus hírközlô
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eszköz és hálózat, a zajárnyékoló fal és töltés, továb-

bá a hidak, a felüljárók, az alagutak és az aluljárók

speciális tartozékai;

13) forgalomtechnikai létesítmény: a forgalomirányító

fényjelzô készülék (a továbbiakban: jelzôlámpa), 

a közúti jelzôtábla, az útburkolati jel, jelzôtest, a

KRESZ 20. §-ában meghatározott „egyéb közúti 

jelzés”, a várakozást gátló eszköz (pl. poller, korlát),

valamint a forgalomirányító jelzésrendszer alépítmé-

nye (csôhálózat, akna);

14) közúti jelzés: a forgalomtechnikai létesítmény által

adott jelzés;

15) útcsatlakozás: útnak, jármûforgalmat szolgáló léte-

sítmény területének, illetve a jármûvek közút mellet-

ti ingatlanról a közútra való ráhajtását szolgáló terü-

letnek a közúthoz csatlakozása;

16) közút fejlesztése (létesítése, építése,): érvényes út-

ügyi mûszaki elôírások, illetve szabványok szerint

meghatározott mûszaki jellemzôkkel rendelkezô szi-

lárd burkolatú út vagy földút létrehozása; 

17) közút felújítása (korszerûsítése): a nem megfelelô,

vagy rossz állapotú szilárd burkolatú út vagy útsza-

kasz átépítése annak érdekében, hogy az megfeleljen

a közlekedés biztonsága és kulturáltsága követelmé-

nyeinek; 

18) közút üzemeltetése: a közúton és közvetlen környe-

zetében végzett olyan szolgáltatások és egyéb tevé-

kenységek  összessége – ideértve a közút fenntartását,

tisztántartását, síkosság-mentesítését, hóeltakarítását,

valamint a közút állapotának ellenôrzését és vizsgá-

latát is – amelyek a közúti forgalom biztonságos és

kulturált lebonyolítását szolgálják vagy segítik elô;

19) közút fenntartása (karbantartása): a közút biztonsá-

gos közlekedésre alkalmas állapotban tartása, a for-

galmi igénybevételbôl, az idôjárási és az egyéb ter-

mészeti hatásokból származó természetes leromlás

ellensúlyozása;

20) közút közlekedési célú igénybevétele: a közúton jár-

mûvel való közlekedés (ideértve a jármûvel való meg-

állást és a várakozást is) illetve gyalogos-közlekedés;

21) közút közlekedési célú rendkívüli igénybevétele: 

a közút közlekedési célú igénybevétele olyan jármû-

vel, amely a külön jogszabályban meghatározott leg-

nagyobb össztömeget, tengelyterhelést, illetve mére-

tet méretet meghaladja, illetve a külön jogszabály-

ban meghatározott korlátozott forgalmú övezetben,

védett övezetben levô közút és korlátozott forgalmú

közút közlekedési célú igénybevétele olyan jármû-

vel, amely e külön jogszabály értelmében a korláto-

zott forgalmú övezetben, védett övezetben levô köz-

utat és a korlátozott forgalmú közutat nem vehetné

igénybe;

22) közút nem közlekedési célú igénybevétele: a közút

területének (vagy e terület egy részének) – ideigle-

nes vagy tartós – elfoglalása

a) építési munka elvégzése céljából (közút fejleszté-

se, felújítása,; fenntartása, közúthoz csatlakozás

létesítése; a közút területén levô vagy területét

érintô közmû létesítése, fenntartása, a közutat

érintô vasúti pálya és tartozékai létesítése, fenn-

tartása, valamint a közút burkolatának felbontásá-

val járó egyéb munkák végzése), vagy

b) építési munkával nem járó célból (pl.: a közúton

rendezvények tartása, reklámtábla vagy reklám-

berendezés elhelyezése, vendéglátó-ipari léte-

sítmények vagy kereskedelmi létesítmények, be-

rendezések elhelyezése, közút melletti épületek

állványozása, egyéb ideiglenes anyagok vagy be-

rendezések elhelyezése);

23) közút nem közlekedési célú rendkívüli igénybevéte-

le: a közútnak az egyes közmûvek üzemzavarának

idejére vonatkozó, halasztást nem tûrô hibaelhárítás

és helyreállítás céljából történô; illetve ár- vagy bel-

vízvédekezés, helyi vízkárelhárítás, vagy elemi csa-

pás miatti igénybevétele.

24) megállóhelyeknél a fel- és leszállás céljára szolgáló

terület: a menetrend alapján közlekedô autóbuszok,

trolibuszok megállóhelyeinél

a) kialakított járdasziget, illetve a járdának a fel- és

leszállás céljára kiszélesített területe, ennek hiá-

nyában

b) a megállóhelyet jelzô közúti jelzôtáblától a járda

területébôl – csuklós jármû esetén 1,5 m széles és

18 m hosszú, egyéb  jármû esetén 1,5 m széles 

és 12 m hosszú, kettôs megálló esetén 1,5 m szé-

les és 36 m hosszú – terület, 

valamint a megállóhelyeknél létesített utas-váróhely; 

25) végállomás: a villamos, autóbusz illetve trolibusz me-

netrend szerinti elsô és utolsó megállóhelye, amelynél

a villamos, autóbusz illetve trolibusz rendszeresen 

várakozhat;

26) vasúti pálya: a vasúti vágány (ideértve az elôvárosi

vasút, a gyermekvasút és a fogaskerekû vasút köz-

lekedésére szolgáló vasúti vágányt is), valamint az

alatta levô földterület, és a (jogszabályban vagy ha-

tósági elôírásban megállapított) hozzá tartozó védô

(biztonsági) földterület. A rendelet alkalmazásában

azonban nem vasúti pálya a közúti vasút (villamos)

közlekedésére szolgáló vágány és az alatta levô föld-

terület illetve hozzá tartozó védô (biztonsági) sáv;

27) vasúti pálya tartozéka: a vasúti híd, áteresz, zajvédô

fal, támfal, a vasút keresztezôdése vasúttal, közúttal

vagy magánúttal, a vasúti térvilágító berendezés, a

vasúti villamos felsô vezeték és az ehhez kapcsoló-

dó berendezés, vasúti jelzô- és biztosító berendezés

(ideértve a „Vasúti átjáró kezdete” és az azzal együtt

alkalmazott „Állj! Elsôbbségadás kötelezô” – jelzô-

táblákat, valamint a vasúti átjárót illetve a vasúti

gyalogos-átkelôhelyet biztosító jelzôberendezéseket

és terelôkorlátokat), a vasúti peron, a vasúti távközlô-

berendezés, ideértve a mindezek elhelyezésére szol-

gáló földterületet;

28) közúti vasúti pálya: a közúti vasút (a továbbiakban:

villamos) közlekedésére szolgáló vasúti vágány, va-
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lamint az alatta levô földterület, és a hozzá tartozó 

– a vágánytengelytôl számítva mindkét irányban

1650–1650 mm széles – védô (biztonsági) sáv;

29) közúti vasúti pálya tartozéka: a közúti vasúti pálya

villamos felsô vezetéke és az ehhez kapcsolódó be-

rendezés, a közúti vasút megállóhelyeinél létesített

járdasziget és az azon elhelyezett utas-váróhely a ki-

zárólag a közúti vasút forgalmának szabályozására

szolgáló jelzôberendezések;

30) közmû: a közterületen, az alatt vagy felett elhelye-

zett közmûvezeték és anyagszállításra, adatátvitelre

vagy erôátvitelre szolgáló egyéb vezeték, a hozzá

tartozó mûszaki létesítményekkel;

31) közút kezelôje (Közútkezelô): a Fôvárosi Önkor-

mányzat tulajdonában és kezelésében lévô helyi köz-

utak vonatkozásában – jogszabályban meghatározott

esetekben – a Fôvárosi Közgyûlés, illetve a fôjegyzô.

32) közút forgalomtechnikai kezelôje (Forgalomtechni-

kai kezelô): Budapest Fôváros teljes közforgalom-

nak megnyitott közúthálózata tekintetében – jogsza-

bályban meghatározott esetekben – a Fôvárosi Köz-

gyûlés, illetve a fôjegyzô.

33) közút megbízott kezelôje (Megbízott kezelô): a

Fôvárosi Önkormányzat által a helyi közutak mû-

ködtetése céljából alapított és egyes közútkezelôi

feladatainak ellátásával – a Kkt. 9/A. § (2) bekezdé-

se és 33. § c) pontja szerint – megbízott gazdálkodó

szervezet.

II. RÉSZ

KEZELÔI FELADATOK

I. Cím

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

3. §

(1) E rendelet hatálya alá tartozó helyi közutakkal

kapcsolatban a Fôvárosi Önkormányzatnak, mint a helyi

közút kezelôjének (a továbbiakban: Közútkezelô) felada-

tai a következôk:

a) igazgatási feladatok ellátása (útkategóriába sorolás,

nyilvántartás vezetése, a közút közlekedési célú rend-

kívüli igénybevételéhez való hozzájárulás és az igény-

bevétel feltételeinek meghatározása, valamint a közút

nem közlekedési célú igénybevételéhez való hozzájá-

rulás és az igénybevétel feltételeinek meghatározása),

b) fejlesztési, felújítási feladatok ellátása,

c) üzemeltetési feladatok ellátása (üzemeltetés, fenntar-

tás, ellenôrzés és vizsgálat), 

d) a forgalmi rend kialakítása, mûködtetése és felülvizs-

gálata, valamint a forgalomtechnikai létesítmények

kezelése. 

(2) A Fôvárosi Önkormányzat az e rendelet hatálya

alá tartozó helyi közutak kezelésével kapcsolatos egyes

feladatokat az ezen közutak mûködtetése céljából létre-

hozott, kizárólagos tulajdonában álló Fôvárosi Közterület-

fenntartó Zártkörûen mûködô Részvénytársaság – mint a

Kkt. 9/B. § (3) bekezdése szerint szerzôdés alapján ezzel

megbízott gazdálkodó szervezet – útján látja el.

(3) A helyi közutak kezelésével kapcsolatos egyes fel-

adatok, mint közszolgáltatási feladatok ellátására e ren-

deletben kizárólagos joggal felruházott Fôvárosi Köz-

terület-fenntartó Zártkörûen mûködô Részvénytársaság 

(a továbbiakban: Megbízott kezelô) e rendelet szerinti

feladatait a jogszabályok és az alapító Fôvárosi Önkor-

mányzat alapítói döntése, valamint a Fôvárosi Önkormány-

zattal kötött közszolgáltatási szerzôdésben foglaltak sze-

rint látja el, melynek során köteles a közbeszerzésekrôl

szóló 2003. évi CXXIX. törvény 294. §-ában foglaltakat

is érvényesíteni.

(4) Az e rendelet hatálya alá tartozó helyi közutak ke-

zelésével kapcsolatos egyes feladatokat és azok ellátásá-

nak részletes feltételeit a Fôvárosi Önkormányzat a Meg-

bízott kezelôvel kötött közszolgáltatási szerzôdésben, 

illetve az Megbízott kezelô üzleti tervében határozza

meg, figyelemmel az Európai Unió közösségi elôírásai-

nak a tiltott támogatásra vonatkozó szabályaira is.

II. Cím

IGAZGATÁSI FELADATOK

I. Fejezet

A közutak forgalmi rendjének szabályozása, 
útkategóriák és szolgáltatási osztályok, nyilvántartás

4. §

Budapesten a helyi közúthálózat forgalmi rendjét – ha

jogszabály eltérôen nem rendelkezik – a közút tulajdono-

sának személyétôl függetlenül (tekintettel az Ötv. 63/A. §

g) pontjában foglaltakra) a Fôvárosi Önkormányzat, mint

forgalomtechnikai kezelô (a továbbiakban: Forgalom-

technikai kezelô) alakítja ki, üzemelteti, tartja fenn és

fejleszti. A Forgalomtechnikai kezelô ennek érdekében

elemzi a közlekedési folyamatokat, meghatározza a for-

galmi rend érdekében szükséges beavatkozásokat, továb-

bá elhelyezi, üzemelteti és fenntartja a forgalomtechnikai

létesítményeket.

5. §

A Közútkezelô – a vonatkozó jogszabály alapján és 

a településrendezési tervben foglaltak figyelembevételé-
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vel – a tulajdonában levô közutakat útkategóriákba sorol-

ja, illetve – a R. alapján és a közutak Megbízott keze-

lôjének javaslatát figyelembe véve – meghatározza, hogy

az általa útkategóriákba sorolt egyes közutak milyen

közútkezelési szolgáltatási osztályba tartozzanak.

6. §

(1) A Közútkezelô nyilvántartást vezet

a) a tulajdonában levô közutakról (ezen belül külön 

a hidakról, felül- és aluljárókról, az egyéb mûtár-

gyakról és a tartozékokról), 

b) az általa megtett intézkedésekrôl (kiadott közútke-

zelôi hozzájárulások és más nyilatkozatok, helyszíni

szemlével összekötött vagy helyben megadott véle-

mények), 

c) a tulajdonában vagy üzemeltetésében lévô közutak-

kal kapcsolatos kártérítési ügyekrôl és a jótállási és

szavatossági követelésekrôl.

(2) A forgalomtechnikai létesítményekrôl készített

nyilvántartás kiterjed azok mûszaki és minôségi adataira,

a forgalmi rendet meghatározó közúti jelzésekre, vala-

mint a forgalomtechnikai létesítmények üzemeltetésére,

fenntartására és fejlesztésére fordított költségekre. 

(3) A közutakról, úttestekrôl, mûtárgyakról, tartozé-

kokról és megállóhelyekrôl készített nyilvántartás kiterjed

azok mûszaki, minôségi, forgalmi és baleseti adataira,

valamint az üzemeltetésükre, fenntartásukra és fejleszté-

sükre fordított költségekre.

(4) A hidakról, felül- és aluljárókról vezetett nyilván-

tartás során figyelembe kell venni a vonatkozó jogsza-

bályban foglaltakat is. 

(5) A Fôvárosi Önkormányzat külön jogszabály alap-

ján vezeti a tulajdonában levô közutak, valamint mûtár-

gyaik ingatlanvagyon-kataszterét és vagyonkimutatását.

II. fejezet

Kezelôi hozzájárulások

7. §

(1) A külön jogszabályokban meghatározott esetekben

kiadandó közútkezelôi hozzájárulás, nyilatkozat, enge-

dély (a továbbiakban: közútkezelôi hozzájárulás) meg-

adásakor a Közútkezelô megállapítja a hozzájárulás 

– e rendelet 8–26. §-aiban foglaltak alapján meghatáro-

zott – feltételeit, valamint a külön jogszabály alapján

fizetendô díj összegét. 

(2) Jogszabályban meghatározott esetekben a közle-

kedési hatósághoz lehet fordulni a közútkezelôi hozzájá-

rulás megtagadása miatt, vagy a megállapított feltételek-

kel szemben, vagy ha a Közútkezelô a hozzájárulás meg-

adásáról vagy megtagadásáról – külön jogszabályban

meghatározott határidôn belül – nem nyilatkozik. 

8. §

(1) A közútkezelôi hozzájárulást annak kell beszerez-

nie, aki a helyi közutat – közlekedési, vagy nem közleke-

dési célból – igénybe kívánja venni, vagy a közút for-

galmi rendjét meg kívánja változtatni (a továbbiakban: 

a kérelmezô).  

(2) A kérelmezônek a közútkezelôi hozzájárulás iránti

kérelmét a vonatkozó jogszabályi elôírások szerinti tarta-

lommal és mellékletekkel– a (3) bekezdésben foglaltak

kivételével – a Fôpolgármesteri Hivatalhoz kell benyúj-

tania. A Közútkezelô az elôírt mellékletek vagy azok kö-

zül egyesek csatolásától eltekinthet, illetve – szükség

szerint – egyéb dokumentáció becsatolását, vagy adat

közlését is kérheti az igénybevétel (tevékenység) formá-

jától, módjától, idôtartamától és mértékétôl függôen,

illetôleg kapu vagy telekbejáró esetében. 

(3) A jogszabályban megengedett össztömeget, tengely-

terhelést illetve méretet meghaladó jármû, valamint a lánc-

talpas jármû közlekedésének az engedélyezésére, és az

ilyen jármû útvonalának a kijelölésére irányuló kérelmet a

Megbízott kezelôhöz, a közúti jelzéssel megengedett leg-

nagyobb össztömeget meghaladó jármû közlekedésének az

engedélyezésére, és az ilyen jármû útvonalának a kije-

lölésére irányuló kérelmet pedig a Parking Kft.-hez kell

benyújtani. A Megbízott kezelô, illetve a Parking Kft. a 

kérelmet – javaslatával, döntés céljából – a Közútkezelô-

höz terjeszti fel. A Közútkezelô dönt az engedélyezés és a

– külön jogszabály alapján – fizetendô díj kérdésében. 

(4) A közúton közlekedô jármûvek össztömegét, ten-

gelyterhelését illetve méreteit a Megbízott kezelô jogo-

sult ellenôrizni (ellenôrzô mérésekkel). Ha a Megbízott

kezelô megállapítja, hogy túlsúlyos, tengelytúlsúlyos,

túlméretes vagy lánctalpas jármû a jogszabályban elôírt

hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban meghatáro-

zott feltételektôl eltérôen közlekedik, megteszi a külön

jogszabályban meghatározott szükséges intézkedéseket. 

9. §

(1) A közút fejlesztését, felújítását, továbbá a közút

(ezen belül az úttest, a járda, a gyalogút, a kerékpárút,

valamint a gyalog- és kerékpárút) burkolatának teljes

szélességû helyreállítását követô 5 évig azon burkolat-

bontással járó munka – a közút nem közlekedési célú

rendkívüli igénybevételének (13. §) kivételével – nem

végezhetô. A Közútkezelô csak kivételesen indokolt

esetben, közérdekbôl járulhat hozzá az ilyen munkák 

5 év letelte elôtti megkezdéséhez. 
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(2) A kérelmezô – az 5 éves burkolatbontási tilalomra

tekintettel – a közút építésének megkezdése elôtt köteles 

a) már a tervezés idôszakában felhívni az érintett 

ingatlanok tulajdonosait azoknak az igényeiknek 

a bejelentésére, amelyeknek a kielégítése burkolat-

bontással jár (csatorna, víz-, gázbekötés, stb.);

b) figyelmeztetni az ingatlantulajdonosokat arra, hogy

ha a közmûbekötési igényüknek megfelelô munkát

az útépítéssel összhangban nem végeztetik el, úgy

arra az útépítés befejezését követô 5 éven belül

nem lesz lehetôségük; 

c) felhívni az érintett közmûvek kezelôit arra, hogy

hálózatukat vizsgálják meg, és a szükséges felújítá-

si munkákat végezzék el, valamint az érintett ingat-

lanok hiányzó csatlakozó-vezetékeit – ha ezek el-

végzése 5 éven belül lenne esedékes – építsék ki

úgy, hogy a késôbbiekben az útburkolat felbontása

ne váljon szükségessé.

Az a)–c) pontokban meghatározott felhívásokra és 

figyelmeztetésre vonatkozó dokumentumokat a közút-

kezelôi hozzájárulás iránti kérelemhez csatolni kell.  

10. §

A közút nem közlekedési célú igénybevételére irá-

nyuló hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a kérel-

mezô a kérelemhez csatolja:

a) az engedélyezési tervvel, vagy – ha engedélyezési

terv nem készül – kivitelezési tervvel kapcsolatban

a Megbízott kezelô szakmai véleményét, 

b) a forgalomtechnikai tervet és a Közútkezelô által

ahhoz adott hozzájárulást, 

c) burkolatbontási tilalom esetén – az ennek feloldása

érdekében szükséges felmentéshez – a 9. § (2) be-

kezdésében meghatározott dokumentumokat.

Munkakezdési hozzájárulás

11. §

(1) A rendelet hatálya alá esô közutakon végzett kö-

vetkezô tevékenységek tekintetében a a tényleges mun-

kavégzés megkezdése elôtt a kérelmezônek a Közútke-

zelôtôl munkakezdési hozzájárulást kell kérnie az erre a

célra szolgáló, e rendelet melléklete szerinti formanyom-

tatványon: 

a) közútfejlesztése, felújítása, 

b) közútnak építési munkával járó fenntartása,

c) közúthoz útcsatlakozás létesítése,

d) közút területén levô (ideértve a közút alatt és a 

közút felett levô) közmû (légvezeték, távközlési

vezeték, optikai kábel stb.), illetve olyan közmû

létesítése, amely a közút területét érinti, 

e) közutat érintô vasúti pálya illetve annak tartozékai

fejlesztése, felújítása, vagy építési munkával járó

fenntartása, 

f) a közút területének bontásával járó egyéb munkák

végzése (ideértve a közút területén a várakozást

gátló eszközök elhelyezését, továbbá fák, cserjék

kivágását vagy ültetését, zöldterület átépítését stb. is) 

esetén.

(2) A közúton burkolatbontással nem járó, de a közút

területének (vagy e terület egy részének) ideiglenes, vagy

tartós elfoglalása esetén a kivitelezô a közút Megbízott

kezelôjét köteles a munka megkezdését megelôzôen ér-

tesíteni.

(3) Távközlési, illetve optikai kábelfektetés esetén a

munkakezdési hozzájárulást az építtetônek kell kérnie. 

(4) Nincs szükség munkakezdési hozzájárulásra a

közút nem közlekedési célú – külön jogszabályban meg-

határozott – rendkívüli igénybevétele esetén. A munka

megkezdését azonban a közút ilyen igénybevevôje is kö-

teles bejelenteni – a 13. § (1) bekezdésében foglaltaknak

megfelelôen – a Közútkezelônek.

(5) A munkakezdési hozzájárulás iránti kérelmet a

jogszabályi elôírásokban foglaltaknak megfelelô tarta-

lommal és mellékletekkel – az erre rendszeresített, e 

rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell

benyújtani, és csatolni kell hozzá

a) a kivitelezési tervet, valamint a forgalomtechnikai

tervet és a Közútkezelô által ahhoz adott hozzájá-

rulást, illetve a hat hónapnál nem régebbi hozzájá-

rulással ellátott ideiglenes forgalomszabályozási

tervet, 

b) az (1) bekezdés c)–f) pontjaiban említett munkák

esetén a közút igénybevételét bemutató helyszín-

rajzot, valamint a közút érintett szakaszának ke-

resztmetszeti rajzát, 

c) a tervezô vagy a kivitelezô nyilatkozatát arról,

hogy a kivitelezési tervet minden érintett közmû 

és közmû-jellegû hálózat üzemeltetôjével egyez-

tette, és a megoldás megfelel az egyeztetés ered-

ményének, továbbá a jogszabályi és egyéb elôírá-

soknak,  

d) a munkával érintett közmûcégeknek (így különö-

sen a Fôvárosi Vízmûvek Zrt.-nek, a Fôvárosi 

Csatornázási Mûvek Zrt.-nek, ELMÛ Hálózati

Kft.-nek, a Budapesti Távhôszolgáltató Zrt.-nek, a

dísz- és közvilágítási hálózatok és berendezések te-

kintetében a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.,

FÔGÁZ Földgázelosztási Kft-nek, valamint a

jelzôlámpák alépítményei tekintetében a Megbízott

kezelônek, továbbá a területen levô távközlési 

hálózat tekintetében a hálózatot üzemeltetô szerve-

zetnek) a kivitelezési tervre rávezetett, aláírt és pe-

cséttel ellátott nyilatkozatát arról, hogy a tervben

foglaltakra vonatkozóan észrevételük nincs, 

e) a vasúti pálya, illetve közúti vasúti pálya  kezelôjé-

nek nyilatkozatát,
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f) a közösségi közlekedési járat üzemeltetôjének nyi-

latkozatát,

g) a közút Megbízott kezelôjének véleményét,

h) a részletes építési ütemtervet, 

i) a közút igénybevételéhez szükséges díjfizetési

adatlapot, továbbá

j) az építési munkák által érintett közúthoz kapcso-

lódó zöldterület megóvására irányuló, valamint az

építési munkák során elkerülhetetlenül károsodó

zöldterület helyreállítása érdekében teendô intéz-

kedések ismertetését.

(6) Az (5) bekezdés b) pontjában említett helyszín-

rajzon megjelölt – igénybe venni kívánt – területen kívül 

további terület a munkavégzéshez csak a Közútkezelô

külön hozzájárulása alapján vehetô igénybe.  

(7) Az e rendelet hatálya alá tartozó közút állagának

védelme, illetve a közúti közlekedés-biztonsága érde-

kében a Közútkezelô – külön jogszabály alapján – elô-

írhatja, hogy 

• a közúton (illetve annak igénybevételével) munka

csak a Közútkezelô közremûködôjeként eljáró

Megbízott kezelô képviselôjének személyes jelen-

létében (szakfelügyelet) végezhetô; 

• a közút igénybevétele miatt szükséges ideiglenes

forgalomszabályozást kizárólag a Közútkezelô 

végezheti;

• a burkolat – részben vagy egészben történô – hely-

reállítását kizárólag a Közútkezelô közremûködô-

jeként eljáró Megbízott kezelô végezheti. 

(8) A szakfelügyeletért, az ideiglenes forgalomszabá-

lyozásért, illetve a burkolat helyreállításáért a Közútke-

zelô, illetve a Megbízott kezelô a ténylegesen felmerült,

szükséges költségeit (munka, anyag, utazás, szállítás és

közvetlen irányítás költségeit) számolhatja el. A költsé-

get az igénybevevô számla alapján 15 napon belül köte-

les a Közútkezelô, illetve a Megbízott kezelô részére

megtéríteni.

(9) A Közútkezelô hozzájárulásában elôírhatja, hogy a

munkakezdési hozzájárulás jogosítottja köteles a munka-

végzés helyszínén kihelyezett táblán a munkavégzéssel

kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról tájékoztatást adni.

(10) A Közútkezelô indokolt esetben (a forgalom

jelentôs zavarása, elterelése vagy kedvezôtlen idôjárási

viszonyok, stb.) a munkák végzésének a munkakezdési

hozzájárulásban meghatározott feltételeit az eredeti kez-

dési idôpontig kiadott új munkakezdési hozzájárulással

megváltoztathatja. 

(11) A munkakezdési hozzájárulás jogosítottja a mun-

kakezdési hozzájárulás egy példányát köteles a közút

Megbízott kezelôje részére is megküldeni

(12) Burkolatbontással járó munkához a november hó

15. és március hó 15. közötti idôszakra munkakezdési

hozzájárulás csak rendkívüli esetben adható. Ennek

tekinthetô, ha a várható idôjárási viszonyok a munkát

megengedik, és a hozzájárulás jogosultja kötelezettséget

vállal a téli munkavégzés feltételeinek a biztosítására. 

III. fejezet

Kivitelezési elôírások

Az ideiglenes forgalomszabályozási terv

12. §

Közúton végzett, vagy a közutat érintô munkák kivi-

telezésének ideje alatt a forgalmat a jóváhagyott ideigle-

nes forgalomszabályozási tervben foglaltak alapján kell

fenntartani. Az ideiglenes forgalomszabályozási terv tar-

talmára külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.

Rendkívüli igénybevétel

13. §

(1) A közút nem közlekedési célú rendkívüli igény-

bevétele esetén az igénybevevô a munkálatok megkezdé-

sét, annak várható befejezési idôpontját, a rendkívüli

igénybevétel okának meghatározásával a munkakezdés

idôpontját megelôzôen lehetôleg 12 órán belül – elektro-

nikus úton – köteles bejelenteni a Közútkezelônek. 

A bejelentést igazoló dokumentumot a munkavégzés

ideje alatt a helyszínen kell tartani. 

(2) A rendkívüli igénybevétel idejére az igénybeve-

vônek a munkavégzés helyszínén egy 1,00 m × 0,50 m

méretû, az igénybevevô nevét, elérhetôségét, a munkála-

tok megnevezését feltüntetô táblát kell elhelyeznie. 

(3) Ha a rendkívüli igénybevétel (az útburkolat hely-

reállítását is beleértve) 72 órán belül nem fejezhetô be,

az igénybevevô köteles a munka folytatásához a Közút-

kezelô hozzájárulását megkérni, és a munkát a Köz-

útkezelô által meghatározott feltételek figyelembe véte-

lével kell elvégeznie. 

A munkaterület átvétele

14. §

(1) A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a

munka megkezdése elôtt a közút Megbízott kezelôjétôl

át kell vennie a munkaterületet, és errôl jegyzôkönyvet

kell készítenie. 
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(2) A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a ki-

vitelezés teljes idôtartama alatt gondoskodnia kell arról,

hogy a munkaterületen a vonatkozó jogszabályokat, va-

lamint a szabványokat, az útügyi mûszaki elôírásokat és

irányelveket, továbbá a Közútkezelô által elôírt építési,

forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsák.

Az erre vonatkozó hozzájárulásokat a munkaterületen

kell tartani.

A munkaterület és a forgalom elválasztása

15. §

(1) A közúton végzett munkákkal érintett munkaterü-

letet a forgalomtól – a külön jogszabályban meghatáro-

zottak és a jóváhagyott ideiglenes forgalomszabályozási

terv szerint – el kell választani. Ennek megfelelôen a

munkaterületre elôjelzéssel fel kell hívni a figyelmet, 

és azt közúti jelzéssel meg kell jelölni.   

(2) A gyalogosok, a mozgáskorlátozottak, valamint a

megkülönböztetett jelzést használó gépjármûvek bizton-

ságos közlekedését, a célfuvarok teljesítését, a települési

szilárd és folyékony hulladék elszállítását, továbbá az 

ingatlanokra, üzletekbe való bejárás lehetôségét a köz-

úton – a külön jogszabályban meghatározottak szerint –

a munkavégzés ideje alatt is biztosítani kell.   

(3) Az útelzáró berendezéseken fel kell tüntetni a

munkát végzô cég nevét és címét, valamint közmû esetén

annak fajtáját (gáz, elektromos áram, csatorna, stb).

(4) A közúti útelzárás, elkorlátozás és forgalomterelés

elemeinek meg kell felelniük a vonatkozó útügyi mû-

szaki elôírásokban foglalt követelményeknek. 

(5) A forgalom számára fenntartott területen munka-

gép, anyagszállító jármû nem tartózkodhat, anyagot nem

tárolhat, a közútnak bármilyen célból csak a forgalom-

szabályozási tervben megjelölt része foglalható el.

Az ideiglenes forgalmi rend kialakítása

16. §

(1) Ideiglenes forgalmi rend kialakítása érdekében a

munkakezdési hozzájárulás jogosultja köteles a Közút-

kezelôtôl hozzájárulást kérni, valamint a FÔVINFORM-ot

az ideiglenes forgalmi rend életbe lépését megelôzôen

legalább 3 munkanappal – az életbeléptetés szándékozott

idôpontjának a megjelölésével – a tervezett ideiglenes

forgalmi rendrôl értesíteni.

(2) A Közútkezelô az ideiglenes forgalomszabályozá-

si terv jóváhagyása során elôírhatja, hogy az ideiglenes

forgalmi rend tényleges bevezetését helyszíni bejárásnak

kell megelôznie. 

(3) Jelzôlámpás csomópont esetén a Megbízott keze-

lôtôl lekapcsolási engedélyt kell kérni. 

(4) A közúton végzett munkálatok ideje alatt az ideig-

lenes forgalmi rendhez tartozó forgalomtechnikai eszkö-

zök üzemeltetése a munkakezdési hozzájárulás jogosult-

jának feladata és felelôssége. 

(5) Az ideiglenes forgalmi rend érdekében újonnan el-

helyezett forgalomirányító jelzôlámpákat, valamint köz-

úti jelzôtáblákat – azok jelzéseinek életbeléptetéséig – át

nem látszó anyaggal teljesen le kell takarni. Hasonló

módon kell letakarni, vagy le kell szerelni az ideiglenes

forgalmi rend idôtartamára azokat a jelzôlámpákat, vala-

mint a közúti jelzôtáblákat, amelyeknek a jelzései az 

ideiglenes forgalmi rend idôszakában nem érvényesek. 

A jelzôlámpák programmódosítását csak a Közútkezelô

által megjelölt szervezet végezheti el.

(6) Az ideiglenes forgalmi rendhez tartozó útburkolati

jelek sárga színûek, szükség esetén ragasztott kivitelûek.

(7) A jelzôtáblák kivételesen hordozható kivitelû osz-

lopokra is helyezhetôk. Az ellentétes értelmû közúti

jelzôtáblákat ebben az esetben is letakarással vagy lesze-

reléssel kell érvényteleníteni. 

(8) Azokat a jármûveket, amelyek a tilalmi jelzôtáblák

ellenére az ideiglenesen lezárt útszakaszon (járdán) 

tartózkodnak, és ezáltal a munkát akadályozzák, a hoz-

zájárulás jogosultja a jármûtulajdonos költségére a mun-

kavégzés helyérôl – a rendôrség közremûködésével – 

elszállíttathatja. 

(9) A munkavégzés során az általános forgalomtechnikai

üzemeltetôi és technológiai elôírásokat is be kell tartani.

(10) Az ideiglenes forgalmi rend a munkavégzés folya-

mán csak a Közútkezelô hozzájárulásával változtatható

meg. A hozzájárulás jogosultja köteles az ideiglenes for-

galmi rendet megváltoztatni, ha azt a Közútkezelô elôírja.

(11) Ha az útlezárás kerékpárutat (is) érint, az ideig-

lenes forgalmi rend kialakítása során ki kell jelölni a 

kerékpárosok által használható ideiglenes útvonalat is. 

A munka megkezdése és végzése

17. §

(1) Bontással járó munkát csak akkor szabad megkez-

deni, ha annak folyamatos végzéséhez és az elôírt határ-

idôre történô befejezéséhez minden feltételt biztosítottak.
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(2) A munka folyamatos végzésének feltételei akkor

biztosítottak, ha:

a) az elôírt engedélyek és hozzájárulások megvannak,

b) a munka gyors ütemû végrehajtásához szükséges

anyag, munkaerô és fuvareszköz rendelkezésre áll, 

c) a munka befejezését követôen az útburkolat végle-

ges helyreállításának feltételei fennállnak.

A fenti feltételek teljesülését a munkakezdési hozzá-

járulás jogosultja a közút Megbízott kezelôjének felhívá-

sára igazolni köteles.

(3) A fôútvonalon vagy a városképi szempontból

egyébként kiemelt területen folyó jelentôsebb és huza-

mosabb ideig (egy hónapnál hosszabb ideig) tartó építés

esetén a vonatkozó útügyi mûszaki elôírás szerint útépí-

tési adatközlô táblát kell elhelyezni. 

18. §

(1) A munkavégzés során biztosítani kell a közmûvek

és a forgalomtechnikai létesítmények megközelíthetôsé-

gét. A közmû-létesítmények felszíni szerelvényeit szaba-

don kell hagyni. 

(2) A bontási munkákat – kézi feltárással történô kivi-

telezés esetén is – különös óvatossággal kell elvégezni.

(3) Földmunka esetén a munkaárok fát 2 m-nél jobban

nem közelíthet meg. Amennyiben a nyomvonalas létesít-

mény kiépítése más módon – valamilyen kényszerhely-

zet miatt – nem oldható meg, a gyökérzet megóvása mel-

lett – kézi vagy gépi – átfúrást kell alkalmazni. Az átfú-

rás a fa törzsét 1 m-nél jobban nem közelítheti meg.

(4) Fa törzsétôl mért 3 m-es sugarú körön belül a 

gyökérzónában lévô föld kitermelését kizárólag kézzel

szabad végezni. A munkák során 5 cm-nél vastagabb

gyökeret elvágni tilos. A 2 és 5 cm közötti vastagságú 

elvágott gyökerek esetében merôleges, sík metszési felü-

letet kell kialakítani, azokat óvni kell a huzamosabb ki-

száradástól, ezért mielôbbi földtakarást kell alkalmazni. 

(5) Az építési munkák által érintett területen a munka-

gépek hatósugarán belüli, illetve a szállítójármûvek út-

vonalába esô fák törzsét – amennyiben a fák sérülésének

veszélye fennáll – a munkálatok ideje alatt kalodával kell

védeni. A kalodát a törzshöz rögzíteni nem szabad. 

(6) Az építési munkák során be kell tartani a fôvárosi

zöldterületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldte-

rületek védelmérôl, használatáról, fenntartásáról és fej-

lesztésérôl szóló külön jogszabályban foglaltakat is.

(7) Ha az elôretervezett bontási munkák folyamán az

útburkolat szintjéhez viszonyítva gyalogúton, járdán, ke-

rékpárúton, illetve gyalog- és kerékpárúton a 25 cm-t, út-

testen a 40 cm-t meghaladó mélységig kell lehatolni, ezt

a hozzájárulás jogosultja a munka megkezdése elôtt kö-

teles az érintett közmûveknek, és a régészeti védettség

alatt álló terület esetén 30 cm mélységet meghaladó föld-

munka esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnak

bejelenteni. Erôsáramú kábel biztonsági övezetében (fe-

lette és mellette 1–1 m távolságban) tilos földmunkagé-

pekkel dolgozni.

(8) Járdán, gyalogúton és kerékpárúton a vezeték- 

(kábel-) fektetési munkát úgy kell végezni, hogy az, 

valamint a föld visszatöltése, tömörítése és a betonalap

készítése folyamatosan kövesse a nyomvonalat. A nyitott

munkaárok hossza nem haladhatja meg az egy kábeldo-

bon levô kábelmennyiség hosszát. Újabb szakasz bontá-

sára csak akkor és olyan mértékben kerülhet sor, ha és

amennyiben a korábban megnyitott munkaárok-szakasz

visszatöltése és ideiglenes helyreállítása megtörtént.

(9) Közmû fektetésénél vagy javításánál a vezetékek

helyszínrajzi bemérése (rögzítése) után a munkaárok

visszatöltését szakszerû tömörítéssel kell elvégezni. 

Ennek során a kitermelt, de visszatöltésre alkalmatlan,

fagyott vagy veszélyes anyagot nem szabad felhasználni.

19. §

(1) A munkavégzés során a hozzájárulás jogosultjának

gondoskodnia kell a csapadékvíz akadálytalan lefolyásá-

ról, és az egyéb szennyezôdések folyamatos eltakarítá-

sáról.

(2) A földmérési jelek megrongálódását, jogosulatlan

elmozdítását a hozzájárulás jogosultja köteles a területi-

leg illetékes földhivatalnak bejelenteni, és a helyreállítás

költségeit viselni.  

(3) Lakott területen este 22 órától reggel 6 óráig – az

üzemzavar elhárítását és a váratlanul felmerült, vagy

közérdekbôl el nem halasztható munkákat, valamint a

Közútkezelô által elôírt többmûszakos munkavégzést ki-

véve – nem szabad a külön jogszabályban meghatározott

zajszintet meghaladó mértékû zajjal járó építési, javítási

vagy más bontási, illetve rakodási munkálatokat végezni. 

Az anyagok kiszállítása és tárolása

20. §

(1) A munka végzése során biztosítani kell az építô-

anyagok, csövek, sínek, stb. kiszállítására és a munkahe-

lyen történô megfelelô tárolására vonatkozó elôírások ma-

radéktalan betartását. A munkahelyen csak a folyamatos

munkavégzést biztosító anyagmennyiség tárolható.
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(2) A felbontott burkolat olyan idomköveit, amelyeket

a hozzájárulás jogosultja visszaépít, úgy kell tárolni,

hogy az a közlekedést ne akadályozza, biztonságát ne ve-

szélyeztesse, és ne okozzon szennyezôdést. 

(3) A kitermelt anyagot – mind a gyalogos-, mind a

jármûforgalom felôli oldalon – a szétszóródást megaka-

dályozó megtámasztással kell biztosítani.

(4) A hézag-kiöntô anyagot (bitument, stb.) az elszál-

lításig úgy kell tárolni, hogy az útburkolatot ne szeny-

nyezze be. 

(5) Fák tövében, zöldterületen, a közmûvek felszíni

szerelvényein az építési anyagokat, a kitermelt földet és

törmeléket tárolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.

(6) A felbontott burkolat olyan – jó állapotú – idom-

köveit, amelyeket nem építenek vissza, megtisztítva a

Közútkezelô által megjelölt helyre kell szállítani, és ott

idomba rakva kell – dokumentálva – átadni.

(7) A munkavégzés folyamán kitermelt, de fel nem

használt anyagot (föld, törmelék, kôanyag stb.) közterü-

leten tárolni nem szabad. Azt a hozzájárulás jogosultjának

késedelem nélkül – legkésôbb a következô nap reggel 

7 óráig – a munkakezdési hozzájárulásban elôírt lerakó-

helyre kell elszállítania, és dokumentálnia kell az anyag-

nak a lerakóhelyen való átadását.

Ideiglenes helyreállítás

21. §

(1) A munka elvégzésével egy idôben – amennyiben a

végleges helyreállítás nem történhet meg azonnal – az

útburkolatot ideiglenes jelleggel kell helyreállítani. 

Az ideiglenes helyreállítást hidegen bedolgozható aszfalt-

anyaggal, a kôburkolat szakszerû helyreállításával, vagy

az erre a célra szolgáló mûkô- vagy betonidomokkal kell

elvégezni úgy, hogy az ideiglenesen helyreállított burko-

lat a biztonságos közlekedésre alkalmas legyen.  

(2) Az útburkolatot – annak végleges helyreállításáig

– a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának biztonsá-

gos közlekedésre alkalmas állapotban kell tartania. 

Végleges helyreállítás

22. §

(1) A közutat érintô munka befejezését követôen a 

felbontott burkolat – ideértve az útburkolati jeleket és 

a jármûérzékelô hurokdetektorokat is – végleges helyre-

állítását azonnal meg kell kezdeni, és a munkakezdési

hozzájárulásban elôírt határidôre be kell fejezni. 

(2) A bontási helyet véglegesen csak az eredeti, illet-

ve a Közútkezelô által a közútkezelôi hozzájárulásban

elôírt magasabb értékû, vagy nagyobb teherbírású burko-

lat-nemmel szabad helyreállítani. 

(3) A helyreállítási (földvisszatöltési) munkák során a

Közútkezelô a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának

terhére talajmechanikai, vagy egyéb ellenôrzô vizsgála-

tokat rendelhet el.

(4) Zöldterület megrongálása esetén a kivitelezéssel

érintett zöldterületek növényzetét  helyre kell állítani, és

az ennek tényét igazoló iratokat át kell adni a zöldterüle-

tek kezelôjének.

(5) A helyreállítást a Közútkezelô által elôírtak sze-

rint, szakszerûen, a vonatkozó szabványok és útügyi mû-

szaki elôírások szerint kell végrehajtani, és azt – ideértve

annak minôsítését is – a Közútkezelô részére mûszaki 

átadás-átvételi eljárás keretében bizonylatolni kell.

(6) A hozzájárulás jogosultja köteles az igénybevett

munkaterületet az építkezés befejezése után, de a forga-

lom részére történô átadást megelôzôen, mûszaki átadás-

átvételi eljárás során a közút Megbízott kezelôjének visz-

szaadni. Ennek keretében át kell adnia a Megbízott

kezelô részére a munkakezdési hozzájárulásban a mun-

kavégzés (földvisszatöltés, burkolat-helyreállítás) minô-

ségére vonatkozóan a munkakezdési hozzájárulásban

meghatározott vizsgálatok bizonylatait (ideértve a jótál-

lási és szavatossági jogok érvényesítéséhez szükséges

iratanyagot is), valamint - elektronikus úton - a helyreál-

lított burkolat geodéziai bemérésére vonatkozó adatokat

(geodéziai adatok, a kivitelezés adatai: kezdés, befejezés,

a helyreállított burkolatszerkezet) is. Az átadás-átvételi

eljárást jegyzôkönyvben kell rögzíteni. Építési engedély-

lyel megvalósított új létesítmények csak a forgalomba-

helyezési engedély birtokában adhatók át a forgalomnak.

(7) A közút Megbízott kezelôje köteles az elkészült 

létesítmény, illetve a véglegesen helyreállított burkolat

meghibásodásának észlelése esetén – a vonatkozó jótál-

lási, szavatossági kötelezettségek alapján – kezdemé-

nyezni a Közútkezelô intézkedését.

A helyreállítás módja

23. §

(1) A helyreállítás során a kiemelt munkaárok vissza-

töltésére csak arra alkalmas anyagot szabad felhasználni,

amelyet anyagától függôen 10–25 cm-es terítési vastag-

ságokban, réteges tömörítéssel kell beépíteni. A közmû-

vezetékek környezetében Trγ = 85%-os, a töltéstestben

Trγ = 90%-os tömörséget, illetve a földmû felszínén 

E2 = 40 MN/m2 teherbírási értéket kell elérni. Az alap-
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burkolat alá minimum 20 cm vastag, Trγ = 95%-os tö-

mörségû, E2 = 60 MN/m2 teherbírási értékû homokos ka-

vics ágyazatot kell helyezni. A további helyreállítás csak

a megfelelô tömörséget igazoló mérési jegyzôkönyvek

megléte esetén folytatható. A közút Üzemeltetôje tömör-

ségi ellenôrzô mérést végezhet. 

(2) A felbontott úttest, járda, gyalogút, kerékpárút,

gyalog- és kerékpárút burkolata helyreállításának szerke-

zetét, valamint a kivitelezés módját a Közútkezelô hatá-

rozza meg. A kivitelezést úgy kell végrehajtani, hogy az

a vonatkozó szabványok és a hatályos útügyi mûszaki

elôírások feltételeinek is megfeleljen. 

(3) Aszfalt burkolatú utaknál az aszfalt pályaszerkeze-

ti rétegeket általában az eredetivel megegyezô aszfaltfaj-

tával és vastagsággal kell visszaépíteni. Az aszfaltrétegek

anyagának és vastagságának megválasztásakor a vonat-

kozó útügyi mûszaki elôírást is figyelembe kell venni.

Kis felületû, vagy pontszerû bontások helyreállításánál 

–  meglévô hengerelt aszfalt burkolat esetén is – a közúti

forgalomra alkalmas minôségû öntött aszfalt kopó- és

kötôréteg alkalmazható.

(4) Aszfalt burkolatú utaknál a kopóréteget úgy kell

visszaépíteni, hogy a helyreállított terület a munkaárok

szélességi méreteihez képest mindkét oldalon és hossz-

irányban is rétegenként 30–30 cm-el nyúljon túl, tehát

ennyivel nagyobb egybefüggô területet kell újraaszfal-

tozni. Amennyiben azonban a munkaárok széle – megnö-

velve a rétegenkénti túlnyújtási értékekkel – a kiemelt

szegélytôl 50 cm-re, vagy annál kisebb távolságra van,

akkor a kopóréteget a kiemelt szegélyig egybefüggôen

újra kell építeni. Az új kopóréteget a meglévôhöz minden

esetben lépcsômentesen kell csatlakoztatni, a szélek

élvágóval történô levágása, valamint „kellôsítése” vagy

bitumenes hézagtömítô szalag elhelyezése után. 

(5) A felbontott járda, gyalogút, kerékpárút, gyalog- 

és kerékpárút alapját földnedves betonból, vagy hidrau-

likus kötôanyagú stabilizációs alaprétegbôl kell kialakíta-

ni úgy, hogy annak minôsége és vastagsága az eredetivel

megegyezô legyen, de legalább a vonatkozó útügyi mû-

szaki elôírás1 feltételeit kielégítse. Az alapréteg alá min-

den esetben min. 15 cm vastag, Trγ = 95%-os tömörségû

homokos kavics ágyazatot kell beépíteni. Egyéb burkolat-

alapot a közútkezelô egyedi elbírálás útján elôírhat. A be-

tonalap együttdolgozása érdekében a meglévô betonalap

csatlakozó felületét érdesre kell kialakítani. C 12 szilárd-

sági osztályú beton alkalmazásakor az alapréteg folyto-

nosságát 2 m-ként kereszthézagolással meg kell szakítani. 

(6) Úttest, járda, gyalogút, kerékpárút, gyalog- és kerék-

párút felbontása esetén a szükséges alépítményi munkák

elvégzése után (közmû fedlap és szerelvény szintbehelye-

zések, szegélyjavítások, betonalap javítások és helyreállí-

tások) kezdhetô meg az útburkolat szakszerû megépítése.  

(7) Kerékpárút felbontása esetén a szükséges alépít-

ményi munkák elvégzése után, a kerékpárutak burkolatát

teljes szélességben szakszerûen újra kell építeni. 

(8) Járda felbontása esetén, a szükséges alépítményi

munkák elvégzését követôen, az útburkolatot az alábbi

szempontok figyelembe vételével kell helyreállítani:

a) ha 5 m-nél keskenyebb járdát bontanak fel, a járda

burkolatát a felbontott szakasz szélességétôl füg-

getlenül – a szükséges alépítményi munkák elvég-

zésével, az eredeti járdaburkolattal megegyezô

anyaggal vagy lapburkolattal és megegyezô mûsza-

ki paraméterekkel – a járda teljes szélességében

szakszerûen helyre kell állítani;

b) ha 5 m, vagy annál szélesebb járdát bontanak fel, a

járda burkolatát a felbontott szakasz szélességétôl

függetlenül - a szükséges alépítményi munkák el-

végzésével, az eredeti járdaburkolattal megegyezô

anyaggal és mûszaki paraméterekkel - a járdán fel-

bontott munkaárok távolabbi szélétôl a járda szé-

léig összefüggô felülettel szakszerûen helyre kell 

állítani. A Közútkezelô egyedi elbírálás során ha-

tározza meg, hogy a fenti egybefüggô kopórétegû

helyreállítás a falsíkig, vagy a járda kiemelt szegé-

lyéig történjen. 

(9) Járda helyreállításakor hosszirányú munkahézag

nem alakítható ki, keresztirányú hézag pedig csak 

20 m-ként lehet. Aszfaltburkolat keresztirányú bontása

esetén a kopóréteg helyreállítását a járda szélességével

megegyezô hosszon kell elvégezni, munkahézag kialakí-

tása nélkül. Az új kopóréteget a meglévôhöz minden

esetben hézag- és lépcsômentesen kell csatlakoztatni.

(10) Nyomvonalas jellegû munkáknál a nyomvonalba

esô útcsatlakozásoknál a kiemelt szegélyeket le kell süly-

lyeszteni, és 10%-ot meg nem haladó esésû csatlakozó

rámpát kell kialakítani a mozgáskorlátozottak közleke-

désének megkönnyítése érdekében, a közútkezelô által

elôírt szélességben. A süllyesztés mértékének járdánál 

és gyalogútnál 2 cm-nek, kerékpárútnál valamint gyalog- 

és kerékpárútnál 0 cm-nek kell lennie. A csatlakozási

rámpába esô fedlapokat és egyéb közmûszerelvényeket

megfelelô szintbe és esésbe kell helyezni.

(11) A felbontott kis- és nagykô-burkolatokat a

meglévô és megmaradó burkolattal azonos anyagú és

azonos méretû kövekbôl, azonos sor és hézagkiosztással,

illetve a környezô ívszeleteket és hullámvonalakat meg-

tartva kell helyreállítani úgy, hogy a helyreállított felüle-

tek a környezetükhöz illeszkedjenek.

(12) Betonkô burkolatú pályaszerkezetek helyreállítá-

sakor az eredeti, vagy azzal megegyezô típusú, vastagsá-

gú, színû és felületi megjelenésû burkolóköveket kell 

alkalmazni. 
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(13) Kô,- és betonkô burkolatok helyreállításakor a

kövek magassági helyzetét úgy kell meghatározni, hogy

azok a vibrációs tömörítés után illeszkedjenek a kör-

nyezô burkolathoz, esetleg a vágányok szintjéhez, a 

közmûszerelvényekhez, az egyéb építményekhez.

(14) A helyreállítás során az útburkolat felületét úgy

kell kialakítani, hogy a csapadékvíz elvezetése biztosított

legyen. 

(15) Ha a meglévô útburkolat területének

a) több mint 70%-át felbontják, a Közútkezelô elô-

írhatja az útszerkezet teljes szélességben történô

újraépítését;

b) több mint 50%-át felbontják, a Közútkezelô elô-

írhatja a kopóréteg teljes szélességben történô újra-

építését.

(16) A kivitelezés során megrongálódott zöldterületet,

annak növényzetével együtt a hozzájárulás jogosultjának

– az eredeti állapotnak megfelelôen, illetve a zöldterület

teljes vagy részleges átépítése esetén a zöldterület keze-

lôje által elfogadott zöldterület-rendezési tervnek megfe-

lelô módon – helyre kell állítania vagy állíttatnia, az

alábbiak szerint:

a) Az építési munkákat követôen a zöldterület részét

képezô, károsodott (kitermelt, szennyezôdött illet-

ve elszállított) termôtalaj pótlásáról – I. osztályú

termôföld visszatöltésével – gondoskodnia kell, fák

3 m-es körzetében a kitermelt talajszelvény teljes

mélységében (1 m mélységig), egyéb zöldterülete-

ken 20 cm mélységig. Munkagéppel történt föld-

letermelés esetén a visszatöltést megelôzôen a 

tömörödött talaj felszínét fel kell lazítani. A visz-

szatöltött termôföldrôl minôségi tanúsítványt kell 

bemutatni a zöldterület kezelôjének. 

b) A zöldterület helyreállítási munkáját kertészeti

szakképesítésû személlyel kell végeztetni.

c) A zöldterület-helyreállítási munkák elvégzését

követôen a zöldterület kezelôjével és üzemeltetô-

jével helyszíni bejárást kell tartania. 

A forgalmi rend helyreállítása

24. §

(1) Az útburkolat helyreállítását és az egyéb munkák

befejezését követôen (vagy azzal egyidejûleg) az építést

megelôzô forgalmi rendet a munkakezdési hozzájárulás

jogosultja köteles a forgalomtechnikai hozzájárulásnak

megfelelôen a forgalmi rendet helyreállítani, illetve az új

forgalmi rendet kialakítani. (Helyreállítás esetén a mun-

kavégzés és forgalomterelés miatt kihelyezett ideiglenes

közúti jelzôtáblákat, útburkolati jeleket el kell távolítani,

az eredeti közúti jelzôtáblákat vissza kell szerelni, ki kell

takarni, az eredeti útburkolati jeleket helyre kell állítani,

a jelzôlámpákat eredeti állapotába és üzemmódjába kell

helyezni.) 

(2) A hozzájárulás jogosultjának a forgalmi rend vég-

leges helyreállításáról a Közútkezelôt, a közút Megbízott

kezelôjét és a FÔVINFORM-ot (3 munkanappal a hely-

reállítás befejezése elôtt) értesítenie kell. A Közútkezelô

elôírhatja, hogy a forgalmi rend végleges helyreállítását

helyszíni bejárásnak kell megelôznie. 

(3) A (2) bekezdésben említett helyszíni bejárás meg-

tartása esetén az útburkolatbontással érintett útszakasz,

mûtárgy illetve terület a végleges helyreállítást követôen

a Közútkezelô hozzájárulásával adható át a forgalomnak.

A Közútkezelônek a hozzájárulása megadásánál érvé-

nyesítenie kell a forgalomtechnikai hozzájárulásban fog-

laltakat.

A munkák ellenôrzése

25. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó közutak Meg-

bízott kezelôje az engedélyezett és a folyamatban lévô 

összes munkáról – beleértve a rendkívüli igénybevétel- 

bejelentéseket is – nyilvántartást vezet. A munkákat

rendszeresen – indokolt esetben a Fôvárosi Közterület-

felügyelet és a rendôrség bevonásával – ellenôrzi.

(2) A közút Megbízott kezelôje köteles az ellenôrzés

során tapasztalt hibák megszüntetése érdekében a szük-

séges intézkedéseket megtenni.

(3) Az ellenôrzés eredményes lefolytatása érdekében

– a munkakezdési hozzájárulás jogosítottjának – az épí-

tési engedélyt, a közútkezelôi hozzájárulást, a munka-

kezdési hozzájárulást, a tervdokumentációt, a munkára

vonatkozó ütemtervet, valamint az ideiglenes forgalom-

szabályozási tervet a munka helyszínén kell tartania.

(4) A közút Megbízott kezelôjének a közútkezelôi

hozzájárulás nélküli – rendkívüli igénybevétel esetén be-

jelentés nélküli –, valamint a hozzájárulástól eltérôen

végzett munkákról, hibákról, illetve hiányosságokról a

Közútkezelôt haladéktalanul tájékoztatnia kell.

Késedelmes vagy hibás kivitelezés

26. §

(1) A munkakezdési hozzájárulás jogosultja, illetve a

rendkívüli igénybevétel bejelentôje felelôs azokért az ál-

tala vagy megbízottja, kivitelezôje által okozott károkért,

balesetekért, amelyek az e rendeletben, a közútkezelôi

hozzájárulásban vagy a munkakezdési hozzájárulásban
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meghatározott feltételeknek a megsértésébôl erednek, és

amelyek egyébként a kivitelezési munkák során, vagy

azokkal összefüggésben keletkeznek.

(2) Ha a munkakezdési hozzájárulás jogosultja nem

tartja be a munkakezdési hozzájárulásban elôírt, illetve 

a rendkívüli igénybevételre meghatározott határidôt, a

szükséges útburkolat-helyreállítási munkát (az útburko-

lati jeleket is beleértve), a Közútkezelô – a munkakezdési

hozzájárulás jogosultja, illetve az ideiglenes igénybevé-

tel bejelentôje terhére (költségére) – a Megbízott

kezelôvel (a vonatkozó közbeszerzési szabályok figye-

lembevételével) elvégeztetheti. 

(3) A munkák befejezése után, a közúton maradt anya-

gokat, az ideiglenes forgalmi rendhez kapcsolódó közúti

jelzéseket a Közútkezelô – a munkakezdési hozzájárulás

jogosultjának, illetve a rendkívüli igénybevétel bejelen-

tôjének terhére (költségére) – a Megbízott kezelôvel 

(a vonatkozó közbeszerzési szabályok figyelembevéte-

lével) elszállíttathatja. 

(4) A (2) illetve a (3) bekezdésben említett esetben a

munkakezdési hozzájárulás jogosultja, illetve az ideigle-

nes igénybevétel bejelentôje köteles a külön jogszabály-

ban megállapított pótdíjat is megfizetni.

(5) Ha a véglegesen helyreállított közúton - a munka

nem megfelelô elvégzése miatt - süllyedés vagy más hiba

mutatkozik, az elvégzett munkára vonatkozó kötelezô al-

kalmassági határidôn belül a munkakezdési hozzájárulás

jogosultját, illetve a rendkívüli igénybevétel bejelentôjét

kötelezni lehet a hiba megszüntetésére. A hiba megszün-

tetéséig bekövetkezô balesetekért, a balesetbôl eredô ká-

rokért a munkakezdési hozzájárulás jogosultját, illetve a

rendkívüli igénybevétel bejelentôjét terheli a felelôsség. 

III. Cím

FEJLESZTÉSI, FELÚJÍTÁSI FELADATOK

27. §

Közutak felújítása, fejlesztése

(1) A Közútkezelô – a vonatkozó jogszabályi elôírá-

soknak megfelelôen – gondoskodik arról, hogy az e ren-

delet hatálya alá tartozó helyi közutak a biztonságos köz-

lekedésre alkalmasak, közvetlen környezetük esztétikus

és kulturált legyen. Ennek megfelelôen a szükséges

közútfelújítási, -fejlesztési munkák megvalósítása érde-

kében:

a) jóváhagyja – külön jogszabály alapján – a beruhá-

zási, felújítási okiratokat;

b) fejlesztési munka esetén – külön jogszabály alap-

ján – beszerzi az építési és a használatbavételi en-

gedélyeket;

c) a jóváhagyott munka megvalósítása érdekében 

– külön jogszabály alapján – a közbeszerzési eljá-

rás során kiválasztott nyertes vállalkozóval szer-

zôdést köt; 

d) a kivitelezést a munkakezdési hozzájárulásban fog-

laltak szerint elvégezteti;

e) a megvalósult létesítményt mûszaki átadás-átvételi

eljáráson átveszi kezelésre és átadja üzemeltetésre

a Megbízott kezelô részére; 

f) gondoskodik az egy év múlva esedékes utóvizs-

gálat elvégzésérôl, valamint a jótállási és szavatos-

sági jogai érvényesítésérôl.

(2) A Közútkezelô – külön jogszabály alapján – az út-

csatlakozás felújítására, vagy megszüntetésére hívhatja

fel az e rendelet hatálya alá tartozó közúthoz csatlakozó

út, jármûforgalmat szolgáló létesítmény, illetve ingatlan

tulajdonosát (kezelôjét), ha az útcsatlakozás balesetve-

szélyessé válik, vagy az útcsatlakozás állapota ezt egyéb-

ként indokolja. Ha a tulajdonos (kezelô) a felhívásnak

nem tesz eleget, a Közútkezelô a közlekedési hatóság 

intézkedését kérheti. A Közútkezelô – ha a közlekedési 

hatóság erre feljogosítja – a szükséges munkálatokat a

tulajdonos (pótdíjjal megemelt) költségére elvégzi vagy

elvégezteti. 

IV. Cím

ÜZEMELTETÔI FELADATOK 

A közutak üzemeltetésére és fenntartására 
vonatkozó szolgáltatási szintek meghatározása

28. §

A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában és kezelésé-

ben lévô; illetve a kerületi önkormányzatok tulajdoná-

ban, de tömegközlekedés által igénybe vett utakként

(Ötv. 63/A. § g) pontja) a Fôvárosi Önkormányzat üze-

meltetésében, fenntartásában és fejlesztésében lévô helyi

közutak üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatos

feladatokat a Megbízott kezelô látja el. A Fôvárosi Ön-

kormányzat a rendelkezésére álló források alapján éven-

te meghatározza a felújítás és az üzemeltetés adott évre

vonatkozó szolgáltatási szintjét és az adott évben

elvégzendô legfontosabb feladatokat. 

A közutak üzemeltetése 

29. §

(1) A Megbízott kezelô köteles a közutat folyama-

tosan a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban

tartani. Ennek érdekében – ha jogszabály másként nem

rendelkezik –gondoskodnia kell:
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a) a közúti forgalom biztonságát veszélyeztetô helyze-

tek kialakulásának a megelôzésérôl, illetve az ilyen

kialakult helyzetek haladéktalan megszüntetésérôl, 

b) a forgalomban résztvevôket veszélyeztetô útron-

gálódások haladéktalan kijavításáról, az úton ke-

letkezett akadályok eltávolításáról, a már kialakult

egyéb veszélyhelyzetek haladéktalan megszün-

tetésérôl,

c) a közúti jelzések, forgalomtechnikai létesítmények

üzemeltetésérôl, 

d) a közúti jelzések felismerhetôségének és észlel-

hetôségének, valamint a forgalomirányító fényjel-

zôkészülék üzemképességének a fenntartásáról, a

közutak tisztántartásáról, síkosság-mentesítésérôl,

a szennyezések illetve a hó eltávolításáról, 

e) hidak és egyéb mûtárgyak szerkezeti elemei épsé-

gének a fenntartásáról.

(2) Ameddig az (1) bekezdés b) pontjában említett út-

rongálódás kijavítása, akadály eltávolítása, veszélyhely-

zet megszüntetése nem történik meg, a közutat, az útsza-

kaszt, illetve az érintett területet a forgalom elôl el kell

zárni, és szükség esetén el is kell korlátozni; errôl a köz-

lekedés résztvevôit tájékoztatni kell. A kijavításnak, az

akadály eltávolításának, a veszélyhelyzet megszüntetésé-

nek továbbá a terület elzárásának és elkorlátozásának a

költségei azt terhelik, aki az útrongálódást, az akadályt,

illetve a veszélyhelyzetet okozta. 

(3) A Megbízott kezelô felelôs az (1) és (2) bekezdés-

ben meghatározott üzemeltetôi kötelezettségének meg-

szegésével okozott kárért.

(4) A Megbízott kezelô köteles gondoskodni arról is,

hogy a közút a folyamatos forgalomra alkalmas, továbbá a

közút közvetlen környezete esztétikus és kulturált legyen. 

30. §

(1) A Megbízott kezelô köteles az általa üzemeltetett

közutak, területek, forgalomtechnikai létesítmények

használati értékének és állagának megóvása, valamint a

közúti jármû- és gyalogosforgalom biztonságos és kultu-

rált lebonyolítása érdekében az azokon szükséges fenn-

tartási munkákat elvégezni. 

(2) A fenntartási munkák csak elkerülhetetlen mérték-

ben zavarhatják a forgalmat. 

Útellenôrzés

31. §

(1) A Megbízott kezelônek – a közutak, közúti mûtár-

gyak és tartozékok biztonságos közlekedésre alkalmas

állapotban való tartása, a kialakított forgalmi rend fenn-

tartása, valamint a közutak rongálódásából vagy egyéb

okból származó veszély jelzése és elhárítása érdekében –

ismernie kell a közutak és környezetük

a) állapotát,

b) forgalmát,

c) környezetvédelmi helyzetét,

d) a forgalomtechnikai létesítményeknek és azok jel-

zéseinek meglétét és állapotát,

e) a forgalombiztonságot befolyásoló üzemeltetési 

hiányosságokat,

f) rongálódását, 

g) burkolatbontással járó vagy egyéb igénybevételét,

valamint

h) a közutakon levô nem kiemelt zöldterületek álla-

potát.

(2) A Megbízott kezelô az (1) bekezdésben meghatá-

rozott ismeretek megszerzése érdekében útellenôri szol-

gálatot köteles mûködtetni. 

Kártérítés

32. §

(1) Az e rendeletben foglalt kötelezettségek meg-

szegésébôl eredô károkért a károkozó a Polgári Törvény-

könyvnek a kártérítés általános szabályaira vonatkozó

rendelkezései és a közúti közlekedési törvény rendelke-

zései szerint felelôs. 

(2) A közút biztonságos közlekedésre alkalmatlan 

állapota, vagy forgalomtechnikai hiba miatt keletkezett

kár esetén a károsultnak a kárigényét a közút Megbízott

kezelôjéhez kell – haladéktalanul - bejelentenie. 

(3) A közút Megbízott kezelôje köteles a kárigény- 

bejelentéseket körültekintôen kivizsgálni, és a kárigény-

bejelentés beérkezésének a napjától számított 30 napon

belül a kárigény bejelentôjét írásban értesíteni a felelôs-

ség elismerésérôl, vagy kárigény elutasításáról. 

(4) Ha a közút Megbízott kezelôjének a megállapítása

szerint a közút biztonságos közlekedésre alkalmatlan ál-

lapotáért más személy vagy szervezet a felelôs, köteles a

kárigény-bejelentés beérkezésének a napjától számított

30 napon belül a kárigény-bejelentést ehhez a személy-

hez vagy szervezethez áttenni, és errôl a kárigény beje-

lentôjét egyidejûleg írásban értesíteni.
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V. CÍM

SZANKCIÓK

Szabálysértés

33. §

A külön jogszabályban meghatározott útügyi szabály-

sértéseken túl szabálysértést követ el, és 

a) 30 000 forintig terjedô pénzbírsággal sújtható, aki

aa) a kezelôi hozzájárulásban illetve a munkakezdési

hozzájárulásban foglalt elôírásokat nem tartja

meg;

ab) burkolt közterületrôl az azzal határos ingatlanhoz

szabályszerûen megépített csatlakozás hiányában

vagy azon kívüli részen behajt;

ac) az útburkolatot ideiglenesen vagy a megjelölt

határidôn belül véglegesen, nem vagy nem meg-

felelôen állítja helyre;

ad) az elôírt bizonylatokat nem tartja a munkahelyen;

ae) az anyag tárolására, illetve elszállítására vonat-

kozó elôírásokat nem tartja be;

af) közterületet engedély nélkül megbont;

ag) rendkívüli igénybevételként bejelentett munka

helyett más jellegû munkát végez;

ah) a közlekedés biztonságát veszélyeztve nem gon-

doskodik:

– a munkaterület biztonságos körülkorlátozásáról;

– a munkaterület szükséges kivilágításáról;

– a korábbi helyreállítás szükség szerinti kijaví-

tásáról;

– az útpálya vagy járda elszennyezôdésének

megakadályozásáról;

ai) elkészült közlekedési létesítményt a szükséges

közúti jelzések elhelyezése, illetôleg a hatóságok

üzembehelyezési engedélye nélkül a forgalom

részére átad;

aj) a munkák befejezése után – az annak idôtar-

tamára ideiglenesen kihelyezett – közúti jelzé-

seket nem távolítja el, a megsérült forgalomtech-

nikai létesítményeket eredeti állapotukba nem

állítja helyre;

ak) a forgalmi rendet közútkezelôi hozzájárulás nélkül

megváltoztatja;

al) az út víztelenítésére szolgáló árkot betemeti, az út

árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat, amely

a lefolyást akadályozza, vagy az árkot (átereszt)

szennyezi; 

am) az építési területrôl a szilárd burkolatú útra jármû-

vével ráhajtva azt beszennyezi.

b) 20 000 forintig terjedô pénzbírsággal sújtható, aki

ba) a rendkívüli igénybevétel megkezdését a rendelet-

ben meghatározott határidôn belül nem jelenti be,  

bb) a rendkívüli igénybevételt a rendeletben meghatá-

rozott határidôn túl munkakezdési hozzájárulás

nélkül végzi, 

bc) a helyszíni ellenôrzéskor a szükséges engedélye-

ket és iratokat nem tartja a munkavégzés helyszí-

nén;

34. §

A Közútkezelô a munkakezdési hozzájárulás nélküli,

vagy az abban foglaltaktól eltérô munka végzése esetén

a kivitelezôt (építtetôt) vagy a hozzájárulás jogosultját,

illetve rendkívüli igénybevétel bejelentôjét határidô

megjelölésével, – külön jogszabály alapján – az eredeti

állapot helyreállítására hívhatja fel. Ha a kivitelezô (épít-

tetô), vagy a jogosult, illetve a bejelentô a felszólításnak

határidôn belül nem tesz eleget, a Közútkezelô az ere-

deti állapotot a kivitelezô (építtetô), a jogosult, illetve a

bejelentô költségére helyreállíthatja, illetve helyreállít-

tathatja. 

III. RÉSZ

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

35. §

(1) Ez a rendelet – a (3)–(5) bekezdésekben foglaltak

kivételével – 2008. augusztus hó 1. napján lép hatályba.

Ezzel egyidejûleg hatályát veszti az út-, közmû- és vasút-

építések, valamint az útburkolatbontások szabályozásá-

ról szóló 7/1973. (1974. III. 31.) Fôv. Tan. rendelet, vala-

mint az azt módosító 5/1978. sz. Fôv. Tan. rendelet,

továbbá a 8/2000. (II. 29.) sz. Fôv. Kgy. rendelet 1. §-a

és 16. §-a.

(2) A (3)–(5) bekezdésben foglaltak e rendelet kihir-

detésének napján lépnek hatályba.

(3) A fôváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.)

Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdé-

sének a) és b) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések

lépnek:

(Az (1) bekezdésben megjelölt feladatok ellátása érde-
kében a Közgyûlés gondoskodik különösen:)

„a) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô – az
5. számú mellékletben felsorolt útvonalakon található –
épületek, építmények felületérôl a plakátok (falraga-
szok); továbbá egyes, a Fôvárosi Önkormányzat tulaj-
donában vagy kezelésében lévô, illetve indokolt esetben
egyéb épületek, építmények felületérôl a szélsôséges
politikai tartalmú, vagy egyébként a közízlést sértô fal-
firkák (grafiti) eltávolításáról;
b) a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô köz-
területeken a választási, népszavazási plakátok kira-
gasztására alkalmas tájékoztató berendezések kihe-
lyezésérôl, begyûjtésérôl, valamint a közterület eredeti
állapotba történô helyreállításáról;”
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(4) A R. 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-

kezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott közszolgáltatá-
si feladatokról a Fôvárosi Önkormányzat úgy gondos-
kodik, hogy az a)–c) pontokban foglaltak ellátásával
az e rendeletben kizárólagos joggal felruházott
Fôvárosi Közterület-fenntartó Zártkörûen mûködô
Részvénytársaságot, míg a d) pontban foglaltak ellá-
tásával az e rendeletben kizárólagos joggal felruhá-
zott Fôvárosi Kertészeti Nonprofit Zártkörûen mûködô
Részvénytársaságot (továbbiakban együtt: Közgyûlés-
sel szerzôdô gazdálkodó szervezet) bízza meg.”

(5) A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete
(Kizárólagos joggal rendelkezô önkormányzati társasá-
gok) 12. és 15. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések

lépnek:

„12. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1)–(2) bekezdés, és a 63/A. § e), g), h)
pontjai, valamint a közúti közlekedésrôl szóló 1988.
évi I. törvény 33.§ (1) bekezdés c) pontja alapján:

a fôvárosi helyi közutak kezelésének és üzemelteté-
sének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a
közterületet érintô közmû- , vasút-, és egyéb építkezé-
sek, és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló
34/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. sz. rendelet 3. § (3) be-
kezdésében meghatározott közszolgáltatási feladatok
tekintetében;

a fôváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.)
Fôv. Kgy. sz. rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjai-
ban, valamint a 2. § (3) bekezdésben meghatározott
közszolgáltatási feladatok tekintetében;

a települési szilárdhulladék-gazdálkodással kap-
csolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. sz. rendelet 10. § (4) be-
kezdésében meghatározott közszolgáltatási feladatok
tekintetében;

a fôvárosi ingatlanvagyon vagyonkezelése tekinte-
tében, az általa kezelt vagyon vonatkozásában:

a Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt.„

„15. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. § (1)–(2) bekezdései és a 63/A. § 
l) pontja, valamint a fôvárosi zöldfelületi rendszerbe
tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelmérôl,
használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérôl szóló
10/2005. (III. 8.) Fôv. Kgy. sz. rendelet 8. § (2) bekez-
dése alapján a rendeletben meghatározott közszolgál-
tatási feladatok ellátása tekintetében; továbbá a
fôváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Fôv.
Kgy. sz. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott
közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében a
FÔKERT Nonprofit Zrt.”

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

fôjegyzô fôpolgármester 
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Melléklet a 34/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez

MUNKAKEZDÉSI (burkolatbontási) HOZZÁJÁRULÁSI KÉRELEM

Azonosító szám:

A kezdési hozzájárulást kérô beruházó neve:

……………………………………………..…………………

pontos címe, irányítószámmal: 

……………………………………………………………………………………………

telefonszáma: ………………………………………………

Telefax száma: ……………………………………………..

A beruházó felelôs vezetôjének neve: 

……………..………………………………………..…………………

Lakáscíme, irányítószámmal,

.……………………………………………………………………………………………...

telefonszáma, ……………………………………………………………………………….

A kivitelezô Társaság pontos neve:

…………………………………………………………...……………….

pontos címe, irányítószámmal:

………………………...…………………………………………………………………

telefonszáma: …………………………………………

Telefax száma: ……………………………………………….…

A kivitelezô felelôs építésvezetôjének neve:

…………………………………………………...……………..

lakáscíme irányítószámmal ………………………………………………………………

telefonszáma, .…………………………………………………………....……………..

Munkavégzés helyének pontos megnevezése:                                                                                                               

……...... kerület ……...…………..……....……. út, utca, tér,

……………. Hrsz./házszám ……………....... számok között

……….. kerület …………………………..……. út, utca, tér,

…………..... Hrsz./házszám ……………..…. számok között                                                                                        

………. kerület …………………………………………..……………… keresztezôdésben

Létesítmény megnevezése: vízellátás, gázellátás, csatornázás, hôellátás, elektromos kábel, BKV-kábel, közvilágítási kande-

láber, távközlési alépítmény, közúti mûtárgy, vasúti mûtárgy, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda, egyéb:

Munka jellege: fejlesztés, beruházás, felújítás, korszerûsítés, karbantartás, javítás, kiváltás, bekötés, egyéb:

Létesítmény építési engedélyét, vagy a létesítési hozzájárulását kiadó hatóság, szerv neve, címe, az  ügyirat száma, kelte:

Építési (burkolatbontási) munka kezdése: …… év ……….…………….. hó ….. nap
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Burkolat végleges helyreállításának idôpontja:

…… év …….………………….. hó ……… nap

Bontandó burkolat               Bontandó burkolat neme:          fm        m2 Építendô burkolat neme:         fm          m2

útpálya

járda

szegély

egyéb

zöldterület

Burkolatnemek: öntött aszfalt, hengerelt aszfalt, makadám, kiskockakô, nagykockakô, keramit, kavicsolt, járdalap, jár-

dakô, beton, egyéb:

Törmeléklerakó: ………………………………………..

Nyomvonalas bontások hossza: ……………….. fm

Bontási helyek száma: ……..….... db

Budapest, 2…………..

Hozzájárulást kérô Beruházó aláírása:                            Kivitelezô aláírása:

P. H. P. H.

KÉRJÜK FORDÍTSON, A KÉRELEMMEL EGYÜTT BENYÚJTANDÓ MELLÉKLETEK 

FELSOROLÁSA A TÚLOLDALON!!                                         
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TUDNIVALÓK!

Budapest közterületén és közútjain építési munkát végezni csak a hatályos jogszabályokban foglalt elôírások betartásá-

val szabad!

Burkolatbontással járó munka csak a kezdési hozzájárulás kiadása után kezdhetô meg!

Az optikai, távközlési és elektromos kábelfektetések esetén a BERUHÁZÓ, egyéb esetekben a KIVITELEZÔ köteles

megkérni a hozzájárulást.

NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

– A nyomtatványt írógéppel, vagy kézzel írt nyomtatott betûkkel két példányban kell kitölteni, aláírni és bélyegzôvel

ellátni.

– A létesítmény megnevezése, valamint az építési munka jellege rovatokban a megfelelô szöveget alá kell húzni, ha

a jellemzô megjelölés nem szerepel, azt az egyéb pontnál be kell írni.

– Munkavégzés helyének pontos megnevezése rovatot utcánként a házszámok feltüntetésével kell kitölteni.

– Abban az eseten, ha ez építési munka több (nem összefüggô) utcát érintô nyomvonalon halad, annyi kérelmet kell

benyújtani, ahány útvonalat (utcát) érint a kivitelezés.

– Abban az esetben, ha az építési munka összefüggôen több utcát érintô nyomvonalon halad, egy kérelmet kell 

kiállítani.

– Az építési engedélyt kiadó hatóság, valamint létesítési hozzájárulást kiadó szerv rovatot értelemszerûen kell kitölteni.

– Bontandó burkolat neme rovatba az útpályán, járdán felbontott burkolat nemét kell beírni, fm-ben és m2-ben egy-

aránt, kiválasztva a megfelelôt a burkolatnemek közül. A járdaszegélyt csak fm-ben kell megadni.

– Bontási helyek száma rovatba csak akkor kell írni, ha egy építési munkahelyen belül több helyen, elszórtan törté-

nik a bontás.

A MUNKAKEZDÉSI HOZZÁJÁRULÁSI KÉRELEM MELLÉKLETEI:

11. Az igénybevételt bemutató helyszínrajz, terv, közút és járda érintett szakaszának keresztszelvénye egy példányban.

12. Tervezôi, vagy kivitelezôi nyilatkozat, amelyben közli, hogy „A helyszínrajzot és a mûszaki terveket a közmûválla-

latokkal és szakhatóságokkal egyeztette, és a mûszaki megoldás megfelel az általános érvényû és eseti hatósági

elôírásoknak”.

13. A Kivitelezô nyilatkozata arról, hogy „a helyreállítást a munkaárok feltöltése után haladéktalanul megkezdi, és a hoz-

zájárulásban elôírt határidôn belül, folyamatos munkával befejezi”.

14. A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Útüzemeltetési Osztály útüzemeltetôi véleménye.

15. A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. forgalomtechnikai üzemeltetési véleménye.

16. A Fôpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály Forgalomtechnikai alosztálya által jóváhagyott végleges 

6 hónapnál nem régebbi, forgalmi rend terve két példányban, és a forgalomtechnikai kezelôi hozzájárulása. 

/Általában jóváhagyó pecsét a forgalomtechnikai terven/

17. A Fôpolgármesteri Hivatal Közlekedési Ügyosztály Forgalomtechnikai alosztálya által jóváhagyott ideiglenes

6 hónapnál nem régebbi forgalomtechnikai terv két példányban, és az ideiglenes forgalmi rend forgalomtechnikai

kezelôi jóváhagyása. (Általában jóváhagyó pecsét a forgalomtechnikai terven)

18. Részletes építési ütemterv.

19. Építési engedély, vagy létesítési hozzájárulás.

10. Az érintett terület tulajdonosának érvényes tulajdonosi hozzájárulása.

11. Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulási kérelem díjfizetési adatlapja a beruhá-

zó által kitöltve, aláírva, lebélyegezve.
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

I.

Az út-, közmû- és vasútépítések, valamint burkolat-

bontások szabályozásáról szóló, jelenleg hatályos önkor-

mányzati rendelet három évtizeddel ezelôtt jelent meg,

még tanácsi rendeletként (Budapest Fôváros Tanácsa

7/1973. (1974. III. 31.) számú rendelete – a továbbiak-

ban: tanácsi rendelet). 

Az eltelt harminc év alatt hazánkban rendszerváltozás

ment végbe. Megváltozott a Budapest Fôvárost irányító

közhatalmi-közigazgatási szervezet jellege (tanács he-

lyett önkormányzat lett), mûködését új törvény (a helyi

önkormányzatokról szóló LXV. törvény; a továbbiakban:

Ötv.) szabályozza. Megváltozott a fôvárosban a fôvárosi

és a kerületi közhatalmi-közigazgatási szervek feladat-

köre, hatásköre, kapcsolata és egymáshoz való viszonya. 

Az eltelt idô alatt elkülönültek egymástól a kezelôi és

a hatósági jogkörök. A kezelôi jog a tanácsok helyébe lé-

pett önkormányzatoknál maradt, a hatósági jogköröket

viszont a kezelôi jogot gyakorló önkormányzattól füg-

getlen szervezet hatáskörébe utalták. 

II.

Az önkormányzat törvényben kapott felhatalmazás

alapján, vagy saját hatáskörében alkothat jogszabályt

(önkormányzati rendeletet). A felhatalmazás alapján al-

kotott jogszabály kereteit maga a felhatalmazás állapítja

meg. Saját hatáskörében pedig az önkormányzat olyan 

– és csak olyan – jogszabályt (önkormányzati rendeletet)

alkothat, amely

– egyrészt az országos szintû jogszabályokban nem ren-

dezett általános jellegû szabályokat, 

– másrészt az önkormányzat – jelen esetben a Fôvárosi

Önkormányzat – sajátosságaira tekintettel szükséges,

és csak a fôváros tekintetében érvényesülô speciális

szabályokat 

tartalmazza.

A rendelet-alkotásnál általában figyelmet kell fordíta-

ni arra, hogy az önkormányzati rendelet ne tartalmazzon

olyan általános jellegû rendelkezést, amelyet országos

szintû hatályos jogszabály (törvény, kormányrendelet

vagy miniszteri rendelet) már tartalmaz. Emellett ügyel-

ni kell arra is, hogy a rendeletben foglaltak ne csak az or-

szágos szintû jogszabály tételes rendelkezéseitôl, hanem

annak szabályozási elveitôl se térjenek el. (Az országos

szintû jogszabály szabályozási elveitôl való eltérésrôl 

beszélhetünk akkor is, ha az adott önkormányzatnál

jelentkezô specifikumok (sajátosságok) nem indokolják

az önkormányzati szintû szabályozást.)

Az önkormányzati törvény nem teszi kötelezôvé a

megjelenésekor hatályos tanácsi rendeletek felváltását új

– önkormányzati – rendeletekkel. Az azonban alkotmá-

nyos rendünkbôl következik, hogy a hatályos tanácsi

vagy önkormányzati rendeletek rendelkezései ne legye-

nek ellentétesek az – akár késôbb megjelenô – országos

szintû hatályos jogszabályok (törvények, kormányrende-

letek, miniszteri rendeletek) rendelkezéseivel. 

III.

A közutak nem közlekedési célú igénybevételének

alapvetô feltételeit a közúti közlekedésrôl szóló 1988.

évi I. törvény, valamint annak végrehajtási rendelete 

(a 30/1988 (IV. 21.) MT rendelet) határozza meg. A tör-

vény kimondja, hogy a közutak nem közlekedési célú

használatához „a közút kezelôjének a hozzájárulása
szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelôje feltétele-
ket írhat elô.” (36. § (1) bek.)

A közúti közlekedési törvénynek a fentiekben idézett

rendelkezése elsôsorban a közút kezelô eseti hozzájáru-

lásáról, és ebben az eseti (egyedi) hozzájárulásban meg-

határozott eseti (egyedi) feltételek elôírásáról rendelkezik.

Nyilvánvaló azonban, hogy a törvény szövege alapján

nem zárható ki az sem, hogy a közút kezelôje olyan (ál-

talános) feltételeket határozzon meg, amelyek az általa

kezelt minden közúton egyformán érvényesek. Ezeknek

az általános feltételeknek a meghatározása normatív

szinten is történhet. Ha pedig a közút kezelôje egyben

jogszabályalkotásra is felhatalmazott szervezet, termé-

szetes, hogy a normatív feltételek meghatározhatók a

közút kezelôje által kiadott rendeletben is. 

Részletes indokolás

Az 1–2. §-okhoz

A rendelet bevezetô rendelkezései a jogszabály hatá-

lyát, valamint a jogszabályban használt fogalmakat hatá-

rozzák meg. 

A 3. §-hoz

A rendelet 3. §-a teljes összhangban a felsôbb szintû

jogszabályokkal meghatározza azokat a feladatokat,

amelyeket a rendelet hatálya alá esô területek kezelôi 

– kezelôi jogkörükbôl és kötelezettségükbôl eredôen –

jogosultak és kötelesek elvégezni. Ezeket a feladatokat

részletezi azután a rendelet II. részének II., III., IV. címe

(a 4–29. §-ok). 

A 4–6. §-okhoz

A Fôvárosi Önkormányzat az Ötv. 63/A. § g) pontjá-

ban foglaltak alapján – szakmai szempontok figyelembe-
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vételével – meghatározza a fôvárosi önkormányzat és a

kerületi önkormányzatok tulajdonában levô közutak for-

galmi rendjét.

A Fôvárosi Önkormányzat kezelésébe tartozó közuta-

kat – a hatályos miniszteri rendelet alapján – kezelôi

szolgáltatói kategóriákba sorolja.

A Fôvárosi Önkormányzat az útkategóriákba sorolt

közutak tekintetében meghatározza az üzemeltetést és

fenntartást, a feladatok végrehajtását és az ellenôrzés

gyakoriságát. A közutakról, a közutak mûtárgyairól, for-

galomtechnikai létesítményekrôl, tartozékokról – mû-

szaki, baleseti és pénzfelhasználási adatokra kiterjedô –

nyilvántartást vezet.

A 7–10. §-okhoz

A közútkezelôi hozzájárulás két csoportba osztható.

Az egyik csoportba tartozik az a hozzájárulás, amelyet a

hatósági engedélyhez kötött munkálatoknál ír elô jogsza-

bály. Ez a hozzájárulás a hatósági engedélyezési eljárás-

ban szükséges dokumentumok egyike. 

A másik csoportba tartozik az a kezelôi hozzájárulás,

amely a közutat, illetve közcélú zöldterületet érintô, de

hatósági engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó

munkálatok, valamint a közút közlekedési célú rendkí-

vüli igénybevétele esetén szükséges. Itt a kezelôi hozzá-

járulásnak – tartalmilag – engedélyezési szerepe van. 

Nincs szükség kezelôi hozzájárulásra, ha a munkála-

tokat maga a kezelô végzi. 

A közösségi közlekedés által igénybe vett fôvárosi

kerületi önkormányzati tulajdonú utak úttestjét és ahhoz

kapcsolódó létesítményeit a közösségi közlekedés egysé-

ges mûködése, folyamatossága és biztonsága érdekében

a Fôvárosi Önkormányzat üzemelteti és tartja fenn.

Szükséges, hogy ezeknek az úttesteknek (és létesítmé-

nyeknek) az állag-védelme érdekében az üzemeltetôi

szempontok a közútkezelôi hozzájárulásban (és ugyan-

így majd a munkakezdési hozzájárulásban is) maradék-

talanul érvényesüljenek. 

A rendelet meghatározza, hogy a kezelôi hozzájárulás

iránti kérelemhez milyen dokumentumokat kell csatolni

és, hogy mik a kérelem benyújtásának a feltételei. 

A 11. §-hoz

A munkálatok tényleges megkezdéséhez az épít-

tetônek, illetve a kivitelezônek a közútkezelôi hozzájáru-

láson és – ahol ez szükséges – a hatósági engedélyen kí-

vül, azok alapján, munkakezdési hozzájárulást is kérnie

kell.  A munkakezdési hozzájárulásban a kezelô a munka

végzéséhez meghatározott feltételeket írhat elô, valamint

közérdekbôl lerövidítheti, megváltoztathatja a tervezett

munka idôtartamát.

A téli idôszakban munkakezdési hozzájárulás csak

különösen indokolt esetben, egyedi elbírálás alapján ki-

adott kezelôi felmentés birtokában adható, mivel ilyen-

kor – általában – nem biztosítható a vonatkozó útügyi

mûszaki elôírások szerinti minôségû helyreállítás, továb-

bá a munkálatok a téli úttisztítás, hó eltakarítás elvégzé-

sét is akadályozzák. 

A 12. §-hoz

A közút nem közlekedési célú igénybevétele építési

munka elvégzése, vagy egyéb más célból történik, ame-

lyekhez közútkezelôi munkakezdési hozzájárulás szük-

séges.

Az igénybevétel idején a jóváhagyott ideiglenes for-

galomszabályozási terv alapján kell a balesetmentes 

közúti- és gyalogosforgalmat fenntartani.

A 13. §-hoz

Nem kell munkakezdési hozzájárulás közút alatti köz-

mûvezetéken keletkezô meghibásodás, útbeszakadás

esetén, amennyiben az üzemzavar az élet- és vagyonbiz-

tonságot veszélyezteti, illetve ha árvíz-, vagy belvízvéde-

kezés, helyi vízkárelhárítás, elemi csapás miatt szüksé-

ges az közút igénybevétele. A munka megkezdését azon-

ban a közút kezelôjéhez haladéktalanul be kell jelenteni.

Az elhárítást azonnal meg kell kezdeni, és folyamato-

san végezve befejezni, beleértve a burkolat ideiglenes, 

illetve végleges helyreállítását is. A meghibásodás, útbe-

szakadás helyét a külön jogszabályok szerint el kell kor-

látozni és villogó sárga fényû lámpával jelezni. Pótlólag

csak abban az esetben szükséges a munkakezdési hoz-

zájárulást megkérni, ha a munka 72 óra alatt nem végez-

hetô el. 72 órát követôen a kivitelezés csak munkakezdési

hozzájárulás birtokában végezhetô.

A 14–15. §-okhoz

A munkakezdési hozzájárulás jogosultjának azért is

kell dokumentálva átvennie a munkaterületet a közút

üzemeltetôjétôl, mert az építkezés idején, a munka befe-

jezéséig anyagilag és büntetôjogilag felelôsség terheli 

a munkaterületen esetleg bekövetkezô balesetekért és a

kártérítési igénybejelentések rendezéséért.

A bontás helyét a munkakezdési hozzájárulásban fog-

laltak szerint kell a munkaterületen a forgalomtól elhatá-

rolni. Átmenô forgalom elterelése esetén is biztosítani

kell a rendeletben meghatározott forgalom lehetôségét.

A 16. §-hoz

Az ideiglenes forgalmi rend kialakításának vannak a

fôvárosra érvényes sajátosságai (jelzések elôzetes kihe-

lyezése, letakart állapotban, ellenôrzés céljából, munkát
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akadályozó jármûvek elszállítása stb.), amelyeket a ren-

delet az országos általános szabályokat kiegészítve e sza-

kaszokban rögzít.

A 17–19. §-hoz

A bontással járó munka szakszerû, és az elôírt határ-

idôre történô elvégzéséhez szükséges valamennyi feltétel

biztosítása esetén képes a munkakezdési hozzájárulás jo-

gosultja a munkát folyamatosan végezve befejezni és az

eredeti forgalmi rendet késedelem nélkül visszaállítani.

A rendelet közérdekbôl írja elô a közmû felszíni sze-

relvények hozzáférhetôségét, mert üzemzavar esetén

ezek segítségével lehet a meghibásodott vezetékszaka-

szokat lezárni stb. A közmû vezetékek épségének meg-

óvása miatt csak kézi erôvel végezhetô bontási munka a

vezeték környezetében.

A közmû vezetékek fektetésével kapcsolatos hosszirá-

nyú korlátozás azért szükséges, hogy a forgalomkorláto-

zás csak a mûszakilag indokolt hosszban történjen.

A bontási munkák kézi feltárását azért kell különös

óvatossággal végezni, mert sok esetben – elsôsorban a

föld alatti kábelek – nem a vonatkozó szabványok, mû-

szaki elôírások által elôírt takarással épültek.

A csapadékvíz elvezetésének biztosítása a csatornadu-

gulások elkerülése, valamint a közúti- és gyalogosforga-

lom biztonsága érdekében szükséges.

A közmûnyilvántartás adatainak pontosításához szük-

séges a munka során feltárt közmû vezetékek bemérése.

A rendelet a lakosság nyugalma érdekében írja elô,

hogy a meghatározott idôszakban jogszabályokban meg-

engedett zajszintet meghaladó építési, rakodási munka

nem végezhetô.

A 20. §-hoz

Az élet és vagyonbiztonság érdekében a rendelet

elôírásai szerinti munkahelyi rendet kell tartani. Biztosí-

tani kell, hogy csak az építkezés ütemtervében elôirány-

zott mennyiségû anyagok legyenek a munkaterületen,

hogy a folyamatos munkavégzést-, az elôírt ideiglenes

forgalmi rendet, a célforgalmat és a gyalogosok közleke-

dését biztosítani lehessen. 

Az utcai sorfák és zöldterületek védelme érdekében,

valamint a közmûvek zavartalan üzemeltetésének bizto-

sítása miatt nem szabad építôanyagokat és törmeléket

még ideiglenesen sem tárolni a fák tövében, zöldterü-

leten és a közmûvezetékek felszíni létesítményein.

A törmeléket a rendelet szerinti határidôn belül, a hoz-

zájárulásban elôírt lerakóhelyre kell szállítani és annak

megtörténtét dokumentálni kell annak érdekében, hogy a

szállítás csak kijelölt lerakóhelyen történhessen.

A munkaterületen vissza nem épített, de ismételt fel-

használásra alkalmas, jó állapotú útépítési faragott köve-

ket a mûködtetô kôterére kell beszállítani és megtisztít-

va, idomba rakva, a mûködtetônek dokumentálva kell 

átadni, a kôanyag megóvása érdekében.

A 21. §-hoz

Burkolatbontással járó munkák során – sok esetben –

a végleges helyreállítás csak a munka teljes befejezése-

kor végezhetô el. A munkaterületen elôírt ideiglenes for-

galmi rend-, a célforgalom és a gyalogosok közlekedé-

sének biztosítása miatt szükséges a rendeletben elôírt

anyaggal a felbontott burkolatot ideiglenesen helyreállí-

tani és azt folyamatosan karbantartani.

A közúton a rendeletben meghatározott idôn belül

elvégezhetô karbantartási munka esetén elegendô – az

ellenôrizhetôség érdekében – a közút Megbízott kezelô-

jét értesíteni és a jogszabályokban elôírt jelzéseket a

munkavégzés biztonsága érdekében elhelyezni. A munka

befejezését követôen, a kihelyezett hordozható jelzôtáb-

lákat haladéktalanul el kell távolítani.

A 22–23. §-hoz

A felbontott burkolatokat az útügyi mûszaki elôírá-

sokban-, illetve a munkakezdési hozzájárulásban foglal-

tak betartásával és az abban meghatározott minôséggel

kell véglegesen helyreállítani.

A munkaárokba visszatöltött föld (úttükör) tömörsé-

gét a munkakezdési hozzájárulás jogosítottjának teherbí-

rás mérésekkel kell igazolnia, a burkolatépítés megkez-

dése elôtt. Amennyiben a közút üzemeltetôjének kétségei

vannak a tömörséget illetôen, szúrópróba szerûen

ellenôrizheti azt. A közút kezelôje – az üzemeltetô javas-

latára – akkreditált céggel ellenôrzô mérést végeztethet,

a munkakezdési hozzájárulás jogosultjának a költségére.

A helyreállított burkolatot (minôsítéssel együtt) mû-

szaki átadás-átvételi eljárás keretében kell átadni a közút

üzemeltetôje részére, a leszámolási tervdokumentáció

részeként. A mûszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzô-

könyvet kell készíteni. Ennek alapján kell dönteni a for-

galomba helyezésrôl.

A felbontott burkolat végleges helyreállításával kap-

csolatos részletes elôírások biztosítják az eredeti burko-

lattal legalább megegyezô teherbírású, az igénybevételek

tartós elviselésére képes, jó minôségû új burkolat elké-

szítését. Ezt a célt szolgálja a rendeletben elôírt széles-

séggel, burkolat-szerkezettel és minôséggel történô vég-

leges helyreállítás. 

A helyreállítandó burkolat teherbíró képességét, tartós-

ságát növeli az egyes szerkezeti rétegek vastagságának és

az átfedés szélességének elôírása, mert ezzel biztosítható

a megfelelô tömörítés, továbbá, hogy a burkolatszerkeze-

ti-rétegek szélei ne egy függôleges síkba essenek. A csa-

padékvíz beszivárgását, a burkolat-csatlakozás szakszerû

elkészítését és tömöríthetôségét szolgálja a meglévô bur-

kolat szélvágóval történô egyenesre vágása.

2008. július 15. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1237



A meglévô útburkolat és a felbontott útburkolat terü-

letének %-os arányától függô elôírás indoka az, hogy 

a közmûépítési, helyreállítási munka befejezése után az

elôírt mértékû burkolat építésével biztosítható az adott

úton a jelenlegi forgalomterhelésnek megfelelô tartós

burkolat.

A 24. §-hoz

A rendelet a forgalmi rend helyreállításának olyan

részletekre is kiterjedô szabályozását tartalmazza,

amelynek a fôvárosban kiemelt forgalombiztonsági

jelentôsége van (pld. fényjelzô készülékek eredeti üzem-

állapotba visszahelyezése stb.).

A helyreállítás befejezésének elôzetes bejelentési kö-

telezettsége lehetôséget teremt arra, hogy a közút kezelô-

je és a Megbízott kezelô a maradéktalan végrehajtást ké-

sedelem nélkül – elôre ütemezhetôen – ellenôrizni tudja,

illetve késedelem esetén haladéktalanul kikényszerítô 

intézkedést foganatosítson.

A 25. §-hoz

A rendelet meghatározza a burkolatbontással járó

munkák ellenôrzési folyamatának szabályait, nevesítve

az ellenôrzés végzésére, és az intézkedések megtételére

jogosult (illetve kötelezett) szerveket.

Felsorolja továbbá a munkakezdési hozzájárulás jogo-

sítottjának kötelezettségeit, amivel megszabja az ellenôr-

zött közremûködését és elôsegíti az ellenôrzés gyors

végrehajtását, végrehajthatását. 

A 26. §-hoz

A rendelet a tanácsi rendeletben eddig külön nem

szereplô kérdéskört is szabályoz: a késedelmes vagy 

hibás teljesítést. Nem érinti természetesen a Polgári 

Törvénykönyvben szabályozott általános felelôsségi és

elvárhatósági szabályokat. Nem érinti azokat a szabályo-

kat sem, amelyeket a közúti közlekedési törvény ebben a

körben meghatároz. De részletezi azokat a sajátos felté-

teleket és körülményeket, amelyek a Polgári Törvény-

könyv általános felelôsségi és elvárhatósági követelmé-

nyeinek az érvényesüléséhez a közlekedés biztonsága 

és zavartalansága megóvásához, az ezzel összefüggô 

rendelkezések érvényesüléséhez feltétlenül szükségesek. 

A 27–31. §-hoz

Ezek a rendelkezések határozzák meg azokat az üze-

meltetési, fenntartási és felújítási feladatokat, amelyek

elvégzésével a Megbízott kezelônek biztosítania kell a

közutak, mûtárgyak, a forgalomtechnikai létesítmények

és egyéb tartozékok, valamint a közutat érintô vasúti pá-

lyák és közmû hálózatok, ezek mûtárgyai és szerelvényei

megfelelô állapotban tartását, állagvédelmét, a közúti

jármû- és gyalogosforgalom biztonságát, a balesetve-

szély elhárítását és a környezet esztétikus állapotát, illet-

ve a felújítását, a jogcímek szerint jóváhagyott éves terv-

ben foglaltak teljesítésével.

Az ellenôrzés célja a létesítmények rendszeres

ellenôrzése során tapasztalt hibák, hiányosságok kikü-

szöbölése, a veszélyhelyzet elhárítására, a bontással járó

munkáknál észlelt szabálytalanságok megszüntetésére

vonatkozó intézkedések megtétele, szükség esetén ható-

sági eljárás kezdeményezése.

Ennek érdekében a közút Megbízott kezelôje folya-

matos központi ügyeletet, valamint Útellenôri Szolgála-

tot mûködtet. 

A 32. §-hoz

A Rendelet megállapít a károk megelôzésével, a kár

bekövetkezéséért felelôs személy, vagy szervezet meg-

állapításával, elhárításával és a keletkezett károk bejelen-

tésével, a kárigények intézésével kapcsolatos eljárási

szabályokat is. 

A közutak üzemeltetésével kapcsolatos szabályok

megszegésével okozott károk tekintetében a rendelet

részben kiegészíti a hatályos törvényi rendelkezéseket

(nevezetesen a közúti közlekedési törvénynek a vonatko-

zó rendelkezését): 

A közúti közlekedési törvény szabályaiból nem álla-

pítható meg egyértelmûen, hogy a közút kezelôjének a

felelôssége ebben a körben általános – tehát vétkességi –

vagy ennél szigorúbb felelôsség. A bírói gyakorlat azon-

ban – a közúti közlekedési törvény felelôsségi szabálya-

it alkalmazva – egyértelmûen az általános (tehát a vét-

kességi) felelôsség szabályai szerint bírálja el a közút

kezelôjének a felelôsségét azoknak a károknak a vonat-

kozásában, amelyek a közutak biztonságos közlekedésre

alkalmatlan állapotából erednek. A rendelet ennek

megfelelôen egyértelmûen kimondja, hogy a rendeletben

foglalt kötelezettségek megszegésébôl eredô károkért a

károkozó a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítés általá-

nos szabályaira vonatkozó rendelkezései szerint felelôs.

A 33. §-hoz

Az egyes szabálysértésekrôl szóló 218/1999. (XII. 28.)

Korm. rendelet részletesen szabályozza – többek kö- 

zött – az útépítésekkel, a közterületet érintô közmû-, 

vasút és egyéb építésekkel, valamint a közutak burkola-

tának a felbontásával kapcsolatos szabálysértéseket is. 

Eszerint szabálysértést követ el, aki 

a) engedély nélkül utat megszüntet, elzár, az úton, az

alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt,

illetôleg ezekhez csatlakozást létesít,
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b) utat engedély nélkül felbont vagy elfoglal,

c) az út árkába vagy átereszébe olyan anyagot juttat,

amely a lefolyást akadályozza vagy az árkot (át-

ereszt) szennyezi, vagy betemeti,

d) az úton elhelyezett útfenntartási anyagra szükség-

telenül ráhajt vagy azt szétszórja,

e) az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett munka

jelzésére vonatkozó kötelezettségét megszegi,

f)természeti és védett természeti területen az engedé-

lyezett közlekedési útról letér,

g) az utat vagy az út mûtárgyát gondatlanul megron-

gálja. 

Ezen túlmenôen azonban számos olyan szabálytalan

magatartás van, amelyet jogszabály nem nyilvánít ugyan

szabálysértésnek, de a közérdek szempontjából az emlí-

tett kormányrendeletben megfogalmazott szabálysérté-

sekhez hasonlóan jelentôs hátrányt okoz.

A szabálysértésekrôl szóló 1999. évi LXIX. törvény 

értelmében önkormányzati rendelet is megállapíthat sza-

bálysértést: így nincs elvi akadálya annak, hogy a – tör-

vényben vagy kormányrendeletben eddig meg nem állapí-

tott tényállásra – szabálysértést állapítson meg. Az önkor-

mányzati rendelettel megállapított szabálysértés bünteté-

sének a felsô határa legfeljebb harmincezer forint lehet. 

Fontos azonban, hogy a javasolt rendelettel megálla-

pított tényállások fôváros-specifikusak legyenek, vagy

legalább is olyan érdekeket védjenek szabálysértési

szankciókkal, amelyek – az egyéb helységekhez hason-

lóan – a fôváros területén is védendôk. 

A rendelet a tanácsi rendeletben már eddig is szerepelt

tényállásokon kívül – a többinél lényegesen enyhébb

büntetési tétellel – meghatároz három új szabálysértési

tényállást is. Ezek a közutak, illetve az egyéb közterüle-

tek nem közlekedési célú igénybevételére szabályozott új

eljárási rend fenntartása érdekében szükségesek.

A 34. §-hoz

Útcsatlakozás általában a csatlakozó út, jármûforgal-

mat szolgáló létesítmény, illetve ingatlan tulajdonosának

(kezelôjének) az érdekében létesül. Ezért annak rendelte-

tésszerû és biztonságos használhatóságáért a csatlakozó

út, stb. tulajdonosa, mûködtetôje felelôs.  

Amennyiben az útcsatlakozás gátolja a csapadékvíz

elvezetését vagy a gyalogos-, kerékpáros forgalom biz-

tonságát veszélyezteti, mûszaki állapota leromlott, annak

felújítására, korszerûsítésére kötelezhetô a csatlakozó út,

stb. tulajdonosa (kezelôje). 

Ha a csatlakozó út, stb. tulajdonosa (kezelôje) a szük-

séges munkálatokat nem végzi vagy végezteti el, a ren-

deletben foglalt eljárással azt a mulasztó költségére a

kezelô elvégeztetheti. 

A 35. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl, a korábbi tanácsrendelet

hatályon kívül helyezésérôl és a rendelet hatálya alá tar-

tozó közutak Megbízott kezelôjének kizárólagos jogával

kapcsolatban szükséges, kapcsolódó jogtechnikai módo-

sításról rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésé-

ben, az épített környezet alakításáról és védelmérôl

szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény

6. § (7) bekezdésében, továbbá a településrendezési és

építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló módosított

252/2006. (XII. 7.) Kormányrendelet (a továbbiakban:

Korm. rend.) 10. § (4) bekezdés c) pontjában kapott fel-

hatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A fôvárosi építészeti-mûszaki tervtanács mûködé-

sének rendjérôl szóló 39/2007. (VII. 12.) Fôv. Kgy. ren-

delet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének 

ac) pontja és az a) pont, záró szövegrésze helyébe a kö-

vetkezô rendelkezés lép:

„ac) a meglévô közhasználatú építmény homlokzatát

is érintô, 5000 m² összes szintterületet meghaladó

bôvítés 

építési engedélyezéséhez és a településképi követel-

mények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezésé-

hez szükséges építészeti-mûszaki terveket;”

(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdésének b) pontja helyé-

be a következô rendelkezés lép:

„b) az a) pont szerinti védelem alatt nem álló terüle-

ten a 10 000 m² összes szintterületet meghaladó, de leg-

feljebb 15 000 m² összes szintterületû – a Kormányren-

delet 9. § (2) bekezdés c) pontjának hatálya alá nem tar-

tozó –, valamint a 15 000 m² összes szintterületet meg-

haladó méretû ipari és logisztikai rendeltetésû új épület

építési engedélyezéséhez és a településképi követelmé-

nyek tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez

szükséges építészeti-mûszaki terveket,”

2. §

A Rendelet 3. §-a az alábbi (2), (3), (4) bekezdésekkel

egészül ki: 

„(2) A helyi építészeti értékek védelme és a település-

kép alakítása érdekében – figyelemmel a Korm. rendelet

10. § (4) bekezdésének c) pontjára – a Fôvárosi Terv-

tanács feladata, hogy véleményezze:

a) a Fôvárosi Szabályozási Kerettervben lehatárolt, a

kiemelt szabályozást igénylô, összvárosi érdekû (FSZT),

a speciális szabályozást igénylô (SSZT), valamint a reha-

bilitációs szabályozást igénylô (RSZT) területeken meg-

valósuló

aa) a 3000 m² összes szintterületet meg nem haladó

lakóépület kivételével, új épület, 

ab) a meglévô épület teljes tömegét érintô, illetve tel-

jes homlokzatát, – kivéve a homlokzatszínezési tervet –

megváltoztató átalakítás, bôvítés építési engedélyezé-

séhez, és a településképi követelmények tisztázását szol-

gáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-

mûszaki terveket;

b) a Budapesti Városrendezési és Építési Keretsza-

bályzat 2. számú mellékleteiben felsorolt, a városkép

szempontjából kiemelt területek és útvonalak városképi

látványát megváltoztató 

ba) a 3000 m² összes szintterületet meg nem haladó

lakóépületek kivételével, új épületek

bb) a meglévô épület teljes tömegét érintô, illetve tel-

jes homlokzatát, – kivéve a homlokzatszínezési tervet –

megváltoztató átalakítás, bôvítés építési engedélyezésé-

hez, és a településképi követelmények tisztázását szolgáló

elvi építési engedélyezéséhez szükséges építészeti-mû-

szaki terveket;

c) a Budapesti Városrendezési és Építési keretszabály-

zat 3. számú mellékletében a Duna menti zóna területén

létesülô új épületek, a meglévô épület teljes tömegét

érintô, illetve homlokzatát megváltoztató építési engedé-

lyezéséhez, és a településképi követelmények tisztázását

szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges építé-

szeti-mûszaki terveket; 

d) a magasházak építési engedélyezéséhez, és a telepü-

lésképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési

engedélyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki terveket;

e) a Fôvárosi Önkormányzat rendeletében meghatáro-

zott helyi védelem alatt álló épületek, építmények, épü-

let együttesek jelentôsebb átépítésének – kivéve az épü-

letek belsô átalakításának, részleges funkcióváltásának

terveit – építési engedélyezéséhez, és a településképi 

követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedé-

lyezéséhez szükséges építészeti-mûszaki terveket; az 
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illetékes kerületi tervtanács elnökével elôzetes egyez-

tetés alapján;

f) a helyi jelentôségû természetvédelmi érték terüle-

tén, illetve annak védôövezetében létesülô új épület épí-

tési engedélyezéséhez, és a településképi követelmények

tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szük-

séges építészeti-mûszaki terveket; 

g) az 50/1998.(X. 30.) számú Fôv. Kgy. rendelet II. fe-

jezet 10. § (3) bekezdésében meghatározott, a Budapest

Fôvárosi Önkormányzat beruházásában készülô és

fôvárosi tulajdonban, résztulajdonban lévô ingatlanokat

érintô építési engedélyköteles tevékenység építési enge-

délyezéséhez, és a településképi követelmények tisztá-

zását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez szükséges

építészeti-mûszaki terveket;

h) a Budapesti Városrendezési és építési Keretsza-

bályzat 5. számú mellékletében a városkép, a növényzet

értéke és az idegenforgalom szempontjából védett köz-

parkok, terek, kertek, illetve a Fôvárosi Önkormányzat

tulajdonában lévô közterületek arculatát megváltoztató

felújításának és átépítésének, az azokon felállításra

kerülô és a közterület arculatát jelentôsen befolyásoló új

köztárgyak elhelyezésének építészeti-mûszaki terveit.

(3) A Rendelet 3.§ (1) és (2) bekezdésében felsorolt

tervek megvitatására külön megállapodásban rögzítettek

alapján az illetékes tervtanács elnökének kezdeményezé-

sére közös tervtanácsi ülésen kerül sor.

(4) A Fôvárosi Tervtanács a Rendelet 3.§ (1) és (2) be-

kezdésén túl, megtárgyalja azokat a terveket, amelyekre

a fôvárosi kerületek fôépítészei felkérik, illetve a kerüle-

ti fôépítész, vagy a terv készítôjének kérésére a tervek

konzultatív megtárgyalására is lehetôséget biztosít.”

3. §

A Rendelet 4.§ (2), (3) bekezdéseinek helyébe a

következô rendelkezések lépnek:

„(2) A Tervtanács tagjait és titkárát mindazon napiren-

dek tekintetében, amelynek tárgyalásán részt vett, napi-

rendenként 10 000 Ft, a bírálót bírálatonként 40 000 Ft,

a levezetô elnököt ülésenként a bírálóval azonos mértékû

tiszteletdíj illeti meg.

(3) A Kormányrendelet 17. § (3) bekezdése alapján

nem jár tiszteletdíj a Tervtanács elnökének, levezetô el-

nökének, továbbá tagjának és titkárának abban az eset-

ben, ha a Fôvárosi Önkormányzat köztisztviselôje.”

4. §

(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, ren-

delkezéseit a hatályba lépést követôen induló eljárások-

ban kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Rende-

let 3.§ (1) bekezdés a) pontjának „a világörökség terüle-

ten” és „továbbá a helyi építészeti örökségi védelem alatt

álló területen” szövegrészei hatályukat vesztik.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg Buda-

pest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl

szóló 15/2008. (III.15.) Fôv. Kgy. rendelet 32. § (2) be-

kezdése hatályát veszti. 

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

fôjegyzô fôpolgármester 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 2007. január 1-én lépett hatályba a településrende-

zési és építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló

252/2006. (XII. 7.) Kormányrendelet, amely szükségessé

tette a Fôvárosi Tervtanács mûködésének újraszabályo-

zását. A Fôvárosi Közgyûlés megalkotta a fôvárosi építé-

szeti-mûszaki tervtanács mûködésének rendjérôl szóló

39/2007. (VII. 12.) Fôv. Kgy. rendeletét. 

2007. augusztus 14-én lépett hatályba a 252/2006.

(XII. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 199/2007.

(VII. 30.) Korm. rendelet, amely a jogharmonizáció

megteremtése érdekében szükségessé teszi a 39/2007.

(VII. 12.) Fôv. Kgy. rendelet aktualizálását. 

A módosított 252/2006. (XII. 7.) Kormányrendelet

10. § (4) bekezdése a fôváros vonatkozásában a tervek

egy jelentôs körének meghatározását a c) pontban foglal-

tak szerint a fôvárosi és kerületi önkormányzatok közötti

egyeztetett megállapodásra bízza. Az egyeztetés lefolyta-

tását követôen szükséges a Fôvárosi Tervtanács vélemé-

nyezési feladatkörébe tartozó tervek körének rendeletben

történô meghatározása.
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Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A településrendezési és építészeti-mûszaki tervtaná-

csokról szóló módosított 252/2006. (XII. 7.) Kormány-

rendelet alapján a 39/2007. (VII. 12.) Fôv. Kgy. rendelet

szükségessé vált módosításáról rendelkezik.

Az 2. §-hoz

A Kormányrendeletben meghatározott terveken túl, a

fôváros önkormányzati törvénybôl adódó, a fôváros vá-

rosképe és történelme szempontjából meghatározó épített

környezet megôrzéséhez kapcsolódó feladatainak ellátása

érdekében meghatározásra került azon további tervek kö-

re, amelyeket a Fôvárosi Tervtanács elôtt szükséges be-

mutatni, kiemelten kezelve az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy.

rendeletben foglaltak szerint, a Fôvárosi Önkormányzat

tulajdonát érintô építési munkák, illetve fôvárosi beruhá-

zásban készülô épületek terveit. Az 54/1993. (1994. II. 1.)

Fôv. Kgy. rendelet alapján fôvárosi védelem alatt álló

épületek körét.

A kerületek többségének kezdeményezésére beépült

az a korábbi szabályozás, hogy a kerületi fôépítész javas-

latára a Fôvárosi Tervtanács a Rendeletben szabályozot-

takon túl egyes terveket megtárgyal és biztosítja a tervek

konzultatív megvitatását is.

A 3. §-hoz

A Kormányrendelettel összhangban a tervtanácsi tagok,

bírálók, levezetô elnök tiszteletdíjáról rendelkezik.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik, és a Kormány-

rendelettel való összhang megteremtését biztosítja, illet-

ve a tiszteletdíj módosításához szükséges rendelet módo-

sításáról intézkedik.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-

tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja:

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

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

(a továbbiakban SZMSZ) 6. számú melléklete VII. feje-

zet Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság 2. cím 20. pontja

helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„20. Budapest Fôváros Önkormányzatának József 

Attila Gyermekotthona

1191 Budapest, József Attila utca 65–69.”

2. §

A rendelet 2008. október 1-jén napján lép hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Gyermekvédelmi intézmény nevének és székhelyének

változása miatt szükséges az SzMSz módosítása.

Részletes indoklás

Az 1. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

szabályzatának módosításra azért van szükség, mert a

korábban Budapest Fôváros Önkormányzatának Gyer-

mekotthona (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49–51.)

neve és székhelye megváltozott.

A 2. §-hoz

A Rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormány-

zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) be-

kezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi 

rendeletet alkotja:

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési

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

(a továbbiakban SZMSZ) 7. számú melléklete „A Köz-

gyûlés által a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök

jegyzéke” cím alatti, a „XXIV. EGYÉB HATÁSKÖ-

RÖK” fejezet a következô 25. ponttal egészül ki:

„25. Jóváhagyja, aláírja, benyújtja az Európai Uniós

finanszírozású projektekkel kapcsolatban szükséges 

– pénzügyi kötelezettségvállalást nem igénylô – doku-

mentumokat.”

2. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester 

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az EU-s forrásból megvalósítani kívánt projektek pá-

lyázatainak benyújtására és az ezzel kapcsolatban szük-

séges intézkedések megtételére rendszerint nyitva álló

rövid határidô miatt szükséges a pályázat lebonyolí-

tásával kapcsolatos, egyes hatáskörök fôpolgármesterre

történô átruházása. Így a fôpolgármester a pályázatokban

kiírt határidôn belül tudja megtenni a szükséges intéz-

kedéseket, hozhatja meg a döntéseket.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az EU projektekkel kapcsolatos, gyors reagálást

igénylô döntések meghozatala közgyûlési hatáskörben

tartása nem indokolt és átruházásának jogszabályi tilal-

ma nincs.

A 2. §-hoz

A Rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik.
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a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Budapest versenyképességének növelése, az élet-

minôség javítása a fôváros közútjain a levegôszennyezés

és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Bu-

dapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve meg-

valósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szer-

vezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történô 

várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos

szabályozása érdekében Budapest Fôváros Közgyûlése a

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

16. §-ában, valamint a 63/A. §. h) pontjában, illetve 

a közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény 15. § 

(3) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletrôl

szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §. (1) és (2) bekez-

désében foglalt felhatalmazás alapján a következô ren-

deletet alkotja:

1. §

A Budapest fôváros közigazgatási területén a jármû-

vel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a vára-

kozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának

szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. ren-

delet (a továbbiakban: R.) 3. § helyébe az alábbi rendel-

kezés lép:

„(1) A védett övezetekbe – a 4. §-ban meghatározott
kivételekkel – csak

a) lakossági behajtási hozzájárulással,
b) gazdálkodói behajtási hozzájárulással

szabad behajtani.
(2) A védett övezetekbe – a 4. §-ban meghatározott 

kivételekkel – csak
a) lakossági behajtási-várakozási hozzájárulással,
b) gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulással,
c) egészségügyi behajtási-várakozási hozzájárulással
d) áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulással
e) közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hoz-

zájárulással
f) szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájá-

rulással,
g) ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulással,
h) rendvédelmi szervek és a Fôvárosi Közterület-

felügyelet behajtási és várakozási hozzájárulásával
szabad behajtani és ott várakozni.”

2. §

A R. 6. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés

lép:

„(2) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás
kiadásának feltétele a költségtérítés és a várakozási díj
megfizetése, illetve a gépjármûadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvényben meghatározott gépjármûadó megfi-
zetésének vagy adómentességének igazolása.”

3. §

A R. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:

„(2) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás kiadásának
feltétele a költségtérítés megfizetése.”

4. §

A R. 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:

„(2) A gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás
kiadásának feltétele a költségtérítés és a várakozási díj
megfizetése, illetve a gépjármûadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvényben meghatározott gépjármûadó megfi-
zetésének vagy adómentességének igazolása.”

5. §

A R. 10. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást
kérelemre az kaphat, aki a védett övezetben rendszeres
áruszállítási tevékenységet végez.

(2) Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás
kiadásának feltétele a költségtérítés és a várakozási díj
megfizetése.

(3) Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás
a 18.00 óra és 10.00 óra közötti idôtartamon belül a hoz-

2008. július 15. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1245

Budapest Fôváros Közgyûlésének 
38/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest fôváros közigazgatási területén 
a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, 

a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 
19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



zájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtásra
és ott azonos helyen legfeljebb 20 perc idôtartamú vára-
kozásra jogosít. A várakozás megkezdésének idôpontját a
gépjármû elsô szélvédô üvege mögött – kívülrôl teljes
egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsán jelezni
kell. A tárcsa jelzését a jármû eltávozása nélkül megvál-
toztatni tilos.”

6. §

A R. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási
hozzájárulást kérelemre az kaphat, aki a védett övezet-
ben romlandó élelmiszerszállítási tevékenységet végez.

(2) A közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási
hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a
várakozási díj megfizetése.

(3) A közhasznú áruszállítási hozzájárulás a 18 óra és
10 óra közötti, illetve a 13 óra és 15 óra közötti idôtar-
tamon belül a hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe
való behajtásra és ott azonos helyen legfeljebb 20 perc
idôtartamú várakozásra jogosít. A várakozás megkezdé-
sének idôpontját a gépjármû elsô szélvédô üvege mögött
– kívülrôl teljes egészében jól látható módon – elhelye-
zett tárcsán jelezni kell. A tárcsa jelzését a jármû eltávo-
zása nélkül megváltoztatni tilos.”

7. §

A R. 12. § (2)–(3) bekezdései helyébe az alábbi ren-

delkezés lép:

„(2) A szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hoz-
zájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és a vára-
kozási díj megfizetése.

(3) A szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzá-
járulás a 18 óra és 12 óra közötti idôtartamon belül a
hozzájárulásban megjelölt védett övezetbe való behajtás-
ra és ott azonos helyen legfeljebb 1 óra idôtartamú vára-
kozásra jogosít. A várakozás megkezdésének idôpontját a
gépjármû elsô szélvédô üvege mögött, – kívülrôl teljes
egészében jól látható módon – elhelyezett tárcsán jelezni
kell. A tárcsa jelzését a jármû eltávozása nélkül megvál-
toztatni tilos.”

8. §

A R. 13. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:

„(2) Az ideiglenes behajtási hozzájárulás kiadásának
feltétele a költségtérítés és a várakozási díj megfizetése.”

9. §

A R. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:

„(2) A gazdálkodói behajtási hozzájárulást, az áru-
szállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a közhasz-
nú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulást, a
szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulást
és az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulást a
fôpolgármester adja ki.”

10. §

A R. 15. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:

„(2) Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájáru-
lást, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hoz-
zájárulást, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási
hozzájárulás és az ideiglenes behajtási-várakozási hoz-
zájárulás a kiadás napjától a hozzájáruláson feltüntetett
idôpontig érvényes.”

11. §

A R. 16/A §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A korlátozott forgalmú övezetek a KRESZ 14. §
(1) bekezdés z/2) pontjában meghatározott módon kije-
lölt és e rendelet 9. számú mellékletével megállapított
olyan területek, ahová a jelzôtáblán megjelölt, megenge-
dett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi-
val, vontatóval, mezôgazdasági vontatóval és lassú jár-
mûvel a behajtás feltételekhez kötött.

(2) A korlátozott forgalmú közutak a KRESZ 14. § 
(1) bekezdés r) pontjában meghatározott módon kijelölt
olyan közutak, ahová a jelzôtáblán megjelölt megenge-
dett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi-
val, vontatóval, mezôgazdasági vontatóval és lassú jár-
mûvel a behajtás feltételekhez kötött.”

12. §

A R. 16/C § (1)–(2) bekezdései helyébe az alábbi ren-

delkezés lép:

„(1) A korlátozott forgalmú övezetekbe és a korláto-
zott forgalmú közutakra behajtási hozzájárulás nélkül
behajthat,

a) a megkülönböztetô fény- és hangjelzéssel jogsze-
rûen felszerelt gépjármû,

b) a figyelmeztetô jelzést használó gépjármû.
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(2) Amennyiben a korlátozott forgalmú övezetben idô-
beli hatály is van, úgy a behajtási hozzájárulás csak a 
9. számú mellékletben meghatározott idôszakban szüksé-
ges. A nem tiltott idôszakban hozzájárulás nélkül is be 
lehet hajtani, de a tiltott idôszak kezdetéig a korlátozott
forgalmú övezetet el kell hagyni.”

13. §

A R. 16/D § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-

kezés lép:

„(3) A korlátozott forgalmú övezetbe érvényes behaj-
tási hozzájárulás kiadásának feltétele a költségtérítés és
a behajtási díj megfizetése. A korlátozott forgalmú utak-
ra érvényes behajtási hozzájárulás kiadásának feltétele 
a költségtérítés megfizetése.”

14. §

A R. 35. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-

kezés lép:

„(1) A gazdálkodói behajtási hozzájárulás, az áru-
szállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a közhasz-
nú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, a
szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás,
az ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás, a be-
hajtási hozzájárulás, valamint a rendvédelmi szervek és
a Fôvárosi Közterület-felügyelet behajtási és várakozási
hozzájárulásának formája a hozzájárulás kiadására jo-
gosult által kiadott hozzájárulás.”

15. §

A R. 41. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendel-

kezés lép:

„(2) A várakozási övezetekben közúti várakozóhelye-
ken díjfizetés nélkül várakozó gépjármû tulajdonosának
a (3) bekezdésben meghatározott türelmi idô letelte után
várakozási díjkülönbözetet és pótdíjat kell fizetnie. 
Az azonos helyen várakozó gépjármûre, üzemidôben, díj-
fizetés nélküli várakozás miatt csak egyszer lehet várako-
zási díjkülönbözetet és pótdíjat kiszabni.”

16. §

A R. 41. §-a az alábbi, új (4) bekezdéssel egészül ki,

egyúttal az (4)–(7) bekezdések számozása (5)–(8) bekez-

désekre módosul:

„(4) A várakozási övezetekben közúti várakozóhelye-
ken a megengedett várakozási idôtartamot túllépô gép-

jármû tulajdonosának pótdíjat kell fizetnie. A megenge-
dett várakozási idôtartam túllépése miatt kiszabott pótdíj
az idôtartam korlátozás leteltével újra kiszabható.”

17. §

A R. 46. § (1)–(3) bekezdéseinek helyébe az alábbi

rendelkezés lép:

„(1) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás,
gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás, áruszál-
lítási behajtási-várakozási hozzájárulás, közhasznú áru-
szállítási behajtási-várakozási hozzájárulás, szervizszol-
gáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás és ideiglenes
behajtási-várakozási hozzájárulás várakozási díját e
rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A behajtási hozzájárulás behajtási díját e rendelet
10. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az áruszállítási behajtási-várakozási hozzájáru-
lás, a közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási 
hozzájárulás, a szervizszolgáltatási behajtási-várakozási
hozzájárulás, az ideiglenes behajtási-várakozási hozzá-
járulás várakozási díjából, valamint behajtási hozzájá-
rulás behajtási díjából kedvezmény illeti meg a kérel-
mezôt az alábbiak szerint:

a) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 3 környezetvé-
delmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény
mértéke 10%,

b) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 4 környezetvé-
delmi kategóriának megfelel, akkor a kedvezmény
mértéke 30%,

c) ha a kérelmezett gépjármû az EURO 5 környezetvé-
delmi kategóriának megfelel, akkor kedvezmény
mértéke 50%,

d) ha a hozzájárulás legalább 330 napra érvényes,
akkor a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össz-
tömeg alatti tehergépjármûvek esetén a kedvez-
mény mértéke 10%, a 7,5 tonna megengedett legna-
gyobb össztömeget meghaladó tehergépjármûvek
esetén a kedvezmény mértéke 20%.”

18. §

A R. 46. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:

„(5) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás
várakozási díját a kerületi önkormányzat saját rendeleté-
ben differenciáltan is megállapíthatja és korlátlan mér-
tékben csökkentheti, vagy el is engedheti.”
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19. §

A R. 53. § (2)–(3) bekezdése helyébe az alábbi (2)–(4)

bekezdés lép:

„(2) A díjfizetés nélküli várakozás miatt kiszabott pót-
díj mértéke:

a) öt naptári napon belüli befizetés esetén az adott te-
rületre érvényes egyórai várakozási díj tízszerese,

b) öt naptári napon túli befizetés esetén az adott terü-
letre érvényes egyórai várakozási díj húszszorosa.

(3) A megengedett várakozási idôtartam túllépése 
miatt kiszabott pótdíj mértéke az adott területre érvényes
egyórai várakozási díj tízszerese.

(4) A fenti határidôk számításába a kiszabás napja
nem számít bele.”

20. §

A R. 61. § g) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„g) parkolásüzemeltetô: olyan természetes vagy jogi
személy, aki/amely a tulajdonos önkormányzat által 
kötött megállapodás alapján saját nevében jogosult a
parkolási díjak és pótdíjak beszedésére, beleértve az utó-
lagos igényérvényesítést is;”

21. §

A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 

1. számú melléklete lép.

22. §

A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 

2. számú melléklete lép.

23. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A hatálybalépéssel egyidejûleg hatályát veszti a R.

15. § (3) bekezdése, 7. számú és 8. számú melléklete.

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

fôjegyzô fôpolgármester 
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1. számú melléklet a 38/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez

„2. számú melléklet a 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez

Védett övezetbe érvényes hozzájárulások díjai

Óbudai Fô tér környéke, Római part, Óbudai-sziget, Népliget, Normafa környéke, Margitsziget, Városliget
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személy 3,5 t–6 t 6 t–12 t 12 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett
gépkocsi tgk. tgk. tgk. tgk. tgk. tgk.

Ász. beh-vár. hj. 9600 9600 15360 15360 32256 69120 115200 

Köz. ász. beh-vár. hj. 9600 9600 15360 15360 32256 69120 115200 

Szsz. beh-vár. hj. 11520 11520 19200 19200 38976 82944 138240 

Ide. beh-vár. hj. 96000 96000 153600 153600 322560 691200 1152000 

Lak. beh-vár. hj. 14400 –00 –00 –00 –00 –00 –00

Gaz. beh-vár. hj. 144000 –00 –00 –00 –00 –00 –00

Kizárólagos vh. 240000 –00 –00 –00 –00 –00 –00

személy 3,5 t–6 t 6 t–12 t 12 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett
gépkocsi tgk. tgk. tgk. tgk. tgk. tgk.

Ász. beh-vár hj. 14400 14400 23040 23040 48384 103680 172800 

Köz. ász. beh-vár hj. 14400 14400 23040 23040 48384 103680 172800 

Szsz. beh-vár. hj. 17280 17280 28800 28800 58464 124416 207360 

Ide. beh-vár. hj. 144000 144000 240000 240000 487200 1036800 1728000 

Lak. beh-vár. hj. 40320 –00 –00 –00 –00 –00 –00

Gaz. beh-vár. hj. 403200 –00 –00 –00 –00 –00 –00

Kizárólagos vh. 672000 –00 –00 –00 –00 –00 –00

személy 3,5 t–6 t 6 t–12 t 12 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett
gépkocsi tgk. tgk. tgk. tgk. tgk. tgk.

Ász. beh-vár. hj. 19200 19200 30720 –00 –00 –00 –00

Köz. ász. beh-vár. hj. 19200 19200 30720 –00 –00 –00 –00

Szsz. beh-vár. hj. 23040 23040 38400 –00 –00 –00 –00

Ide. beh-vár. hj. 192000 192000 307200 307200 645120 1382400 2304000 

Lak. beh-vár. hj. 64800 –00 –00 –00 –00 –00 –00

Gaz. beh-vár. hj. 648000 –00 –00 –00 –00 –00 –00

Kizárólagos vh. 1080000 –00 –00 –00 –00 –00 –00

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

V. kerület belsô harmada, Szent István Bazilika környéke, Magyar Állami Operaház környéke

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

Budai Vár

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.
A 12 t feletti ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás csak útvonaltervvel együtt érvényes.

Ász. beh-vár. hj.: Áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás havi várakozási díja
Köz. ász. beh-vár. hj.: Közhasznú áruszállítási behajtási-várakozási hozzájárulás havi várakozási díja
Szsz. beh-vár. hj.: Szervizszolgáltatási behajtási-várakozási hozzájárulás havi várakozási díja
Ide. beh-vár. hj.: Ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás havi várakozási díja
Lak. beh-vár. hj.: Lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás éves várakozási díja
Gaz. beh-vár. hj.: Gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás éves várakozási díja
Kizárólagos vh.: Kizárólagos használatú várakozóhely éves megváltási díja”



2. számú melléklet a 38/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez

„10. számú melléklet a 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelethez

Korlátozott forgalmú övezetek havi behajtási díjai

3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

A táblázatban megállapított díjak forintban értendôk és tartalmazzák az általános forgalmi adót.”
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Övezet 3,5 t–6 t 6 t–12 t 12 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett
tgk. tgk. tgk. tgk. tgk. tgk.

Buda 5000 8000 12000 20000 35000 60000 

Kelenvölgy 5000 8000 12000 20000 35000 60000 

Pest 5000 8000 12000 20000 35000 60000 

Dél-Pest 5000 8000 12000 20000 35000 60000

Övezet 12 t–13 t 13 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett
tgk. tgk. tgk. tgk. tgk.

Észak-Buda 5000 8000 12000 20000 35000 

Hegyvidék 5000 8000 12000 20000 35000 

Dél-Buda 5000 8000 12000 20000 35000 

Észak-Pest 5000 8000 12000 20000 35000 

Közép-Pest 5000 8000 12000 20000 35000 

Kelet-Pest 5000 8000 12000 20000 35000 

Dél-Pest 5000 8000 12000 20000 35000 

Csepel 5000 8000 12000 20000 35000

Övezet 12 t–13 t 13 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett
tgk. tgk. tgk. tgk. tgk.

Buda 10000 16000 24000 40000 70000 

Pest 16750 26800 40200 67000 117250

Övezet 3,5 t–6 t 6 t–12 t 12 t–16 t 16 t–24 t 24 t–32 t 32 t felett
tgk. tgk. tgk. tgk. tgk. tgk.

Pesterzsébet 5000 7000 9000 15000 30000 50000

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

7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

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

12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek

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

Kombinált 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási 

Hivatal vezetôje B-31-2918/2008. számú törvényességi

észrevételében kifogásolta a Budapest fôváros közigazga-

tási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes

kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen

jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. 

(IV. 22.) Fôv. Kgy. több rendelkezését, amelyek egy része

elfogadásra került és a rendelet módosítása tartalmazza.

Idôközben kihirdetésre került az utak forgalomszabá-

lyozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérôl szóló

20/1984 (XII. 21.) KM rendelet módosításáról szóló

4/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet, valamint a meghatáro-

zott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó

jármûvek közúti közlekedésérôl, a közútkezelôi és a ható-

sági eljárás, valamint a díjfizetés feltételeirôl szóló 4/1999.

(II. 12.) KHVM rendelet módosításáról szóló 5/2008. 

(VI. 3.) KHEM rendelet, amely lehetôvé teszi a jelzôtáblá-

val szabályozott teherforgalmi korlátozás esetén a díj sze-

dését, de ehhez is a rendelet módosítása szükséges.

Részletes indokolás

Az 1.–10. §-okhoz

A Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási

Hivatal törvényességi észrevétele szerint a védett öveze-

tekbe behajtóktól nem lehet díjat szedni, azonban nincs

akadálya annak, hogy az övezetekbe behajtó és az ott vá-

rakozó gépjármûvek után várakozási díjat kelljen fizetni.

Ehhez azonban a védett övezetekbe szóló hozzájárulások

és az utánuk fizetendô díjak nevét is módosítani kell, a

behajtási hozzájárulások neve behajtási-várakozási hoz-

zájárulásra változik, míg a behajtási és behajtási-várako-

zási díj várakozási díjra módosul. Ez alól csak a gazdál-

kodói behatási hozzájárulás kivétel, ahol a behajtási díjat

törölni szükséges.

A 11. §-hoz

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és mé-

retet meghaladó jármûvek közúti közlekedésérôl, a

közútkezelôi és a hatósági eljárás, valamint a díjfizetés

feltételeirôl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM rendelet mó-

dosításáról szóló 5/2008. (VI. 3.) KHEM rendelet szerint

a korlátozott forgalmú övezetek – ahol díj szedhetô –

csak a KRESZ 14. § (1) bekezdés z/2 pontjában megha-

tározott táblákkal lehet jelezni. Ezen felül a védett öve-

zetekhez hasonló megfogalmazás miatt a korlátozott for-

galmú közút fogalom pontosítására is szükség van.

A 12. §-hoz

A korlátozott forgalmú övezetekbe és a korlátozott

forgalmú közutakra hozzájárulás nélkül behajtható jár-

mûvek körét pontosítja.

A 13. §-hoz

Behajtási díj csak a korlátozott forgalmú övezetben

szedhetô, ezért szükséges a korlátozott forgalmú öveze-

tekbe és a korlátozott forgalmú közutakra érvényes hoz-

zájárulások kiadásának feltételeit különválasztani.

A 14. §-hoz

A hozzájárulások nevének változása miatti pontosítást

tartalmazza.

A 15.–16. §-okhoz

A törvényességi észrevétel szerint a R. nem zárja ki az

övezetre meghatározott idôtartamon belül díjfizetés nél-

kül várakozó gépjármû többszöri pótdíjazását, valamint

nem tartalmazza a R. 21. § (3) bekezdésében meghatáro-

zott szabály szankcióját. E kettô észrevételt együttesen

tartalmazza a módosítás, azaz a díjfizetés nélküli várako-

zás esetén a várakozási díjkülönbözet és a pótdíj azonos

helyen várakozó gépjármû esetén üzemidôben csak egy-

szer szabható ki, míg a várakozási idôtartam túllépése

miatt kiszabott pótdíj az idôtartam korlátozás leteltével

újra kiszabható.

A 17.–18. §-okhoz

A hozzájárulások nevének változása miatti pontosítást

tartalmazza.

A 19. §-hoz

A várakozási díjkülönbözet és a kétféle okból kiszab-

ható pótdíj mértékét tartalmazza.

A 20. §-hoz

A parkolásüzemeltetô fogalmának meghatározása oly

módon, hogy egyértelmû jogértelmezést biztosít és meg-

felel az államháztartás mûködésére vonatkozó jogsza-

bályoknak.
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A 21. §-hoz

A hozzájárulások és a hozzájuk kapcsolódó díjak ne-

vének változása miatti pontosítást tartalmazza.

A 22. §-hoz

A korlátozott forgalmú övezetekbe érvényes behajtási

hozzájáruláshoz kapcsolódó díj pontosítását tartalmazza,

így az megfelel a meghatározott össztömeget, tengelyter-

helést és méretet meghaladó jármûvek közúti közleke-

désérôl, a közútkezelôi és a hatósági eljárás, valamint a

díjfizetés feltételeirôl szóló 4/1999. (II. 12.) KHVM ren-

delet módosításáról szóló 5/2008. (VI. 3.) KHEM rende-

let elôírásainak.

A 23. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik, valamint a

R. 7. és 8. számú mellékletét hatályon kívül helyezi, mi-

vel azok a 74/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendeletben pon-

tatlanul kerültek meghatározásra.
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Budapest versenyképességének növelése, az életminô-

ség javítása a fôváros közútjain a levegôszennyezés és

zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Buda-

pest Közlekedési ‘Rendszerének Fejlesztési Terve meg-

valósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szer-

vezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történô

várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos

szabályozása érdekében Budapest Fôváros Közgyûlése a

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

16. §-ában, valamint a 63/A. §. h) pontjában, illetve a

közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény 15. § 

(3) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletrôl

szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. §. (1) és (2) bekez-

désében foglalt felhatalmazás alapján a következô ren-

deletet alkotja:

1. §

Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvei

várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás

díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabá-

lyozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet 

(a továbbiakban: R.) 35. § (5) bekezdése helyébe az aláb-

bi rendelkezés lép:

„(5) A Köztársasági ôrezred 23 darab ideiglenes be-

hajtási-várakozási hozzájárulásának, a Magyar Honvéd-
ség Támogató Dandár 10 darab ideiglenes behajtási- 
várakozási hozzájárulásának, a Nemzetbiztonsági Hiva-
tal 8 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulá-
sának, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala 

7 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásának

és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 3 darab ideiglenes

behajtási-váraltozási hozzájárulásának a (3) bekezdés 

b) pontja szerinti adatot nem kell tartalmaznia.”

2. §

A R. 36. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-

kezés lep:

„(3) A Köztársasági ôrezred 23 darab ideiglenes be-

hajtási-várakozási hozzájárulás kérelmének, a Magyar
Honvédség Támogató Dandár 10 darab ideiglenes be-
hajtási-várakozási hozzájárulás kérelmének, a Nemzet-

biztonsági Hivatal 8 darab ideiglenes behajtási-várako-
zási hozzájárulás kérelmének, a Magyar Köztársaság 

Információs Hivatala 7 darab ideiglenes behajtási-vára-

kozási hozzájárulás kérelmének és a Nemzetbiztonsági

Szakszolgálat 3 darab ideiglenes behajtási-várakozási

hozzájárulás kérelmének a (2) bekezdés d) pontja szerinti

adatokat nem kell tartalmaznia.”

3. § 

A R. 46. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zés lép:

„(4) A Köztársasági ôrezred 23 darab ideiglenes be-

hajtási-várakozási hozzájárulásáért, a Magyar Honvéd-
ség Támogató Dandár 10 darab ideiglenes behajtási- 
várakozási hozzájárulásáért, a Nemzetbiztonsági Hiva-
tal 8 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulá-
sáért, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala 7 da-

rab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásáért és 

a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 3 darab ideiglenes 

behajtási-várakozási hozzájárulásáért nem kell behajtási-

várakozási díjat fizetni.”

4. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 74/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módosította

a Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel

várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás

díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabá-

lyozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendeletet.

A módosítással 2008. január 1-én meghatározásra kerül-

tek a korlátozott forgalmú övezetek és a korlátozott for-

galmú közutak, az övezetekbe érvényes hozzájárulások,

azok kiadásának menete, valamint a hozzájárulásokhoz

tartozó díjak.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének 
39/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvei várakozás rendjének 
egységes kialakításáról, a várakozás díjáról 

és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 
19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Magyar Honvédség Támogató Dandár és a Nemzet-

biztonsági Hivatal jogszabályokban meghatározott alap-

feladataik ellátása során olyan gépjármûvekkel kell a vé-

dett övezetekbe behajtaniuk, amelyek azonosítóit védet-

ten kezelik és azokat nyílt adatbázisokba nem adhatják

meg, ezért indokolt, hogy a két szervezet a rendeletben

meghatározott hozzájárulás darabszámig rendszám nél-

küli ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulást kap-

hasson.

A 2. §-hoz

A fôpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások

kiadását pontosítja. Az 1. §-ban megjelölt indokok alap-

ján a két szervezet meghatározott számú kérelmének

nem kell tartalmaznia a rendszámot.

A 3. §-hoz

A Magyar Honvédség Támogató Dandár és a Nemzet-

biztonsági Hivatal meghatározott keretek közti behajtási-

várakozási díjmentes hozzájárulásait szabályozza.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-

vény 63/A. § j) pontjában kapott felhatalmazás alapján

Budapest Fôváros Közgyûlése a vásárcsarnokokra, pia-

cokra az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.)

Fôv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet

melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2008. július 1-jén lép hatályba.

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

fôjegyzô fôpolgármester 
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Budapest Fôváros Közgyûlésének  
40/2008. (VII. 15.) önkormányzati rendelete 

a vásárcsarnokokról, piacokról szóló 
37/1994. (VI. 24.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



melléklet a 40/2008. (VII. 15.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 37/1994. (VI. 24.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete

A Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága üzemeltetésében lévô
létesítmények felsorolása:

11. I. kerület, Batthyány téri vásárcsarnok (I. Batthyány tér 5–6.)

A 14129 hrsz.-ú, 3268 m2 alapterületû ingatlanon fekvô, a Batthyány tér 5–6. szám és a Gyorskocsi u. 1. szám alatti

csarnoképület a beépített árkáddal együtt.

12. III. kerület, Kórház utcai vásárcsarnok (III. Kórház u. 37–41.)

A 18135/20 hrsz.-ú, 7823 m2 alapterületû ingatlanon lévô csarnoképület-együttes, melynek területe a Kórház u.–

Szél u.–Vihar utcai oldalon a gyalogjárda szegélyéig tart.

13. III. kerület, Szentendrei út 155.

A 23152/15 hrsz.-ú, 2000 m2 alapterületû ingatlanon lévô épület, melynek területe a külsô fal síkjáig terjed.

14. III. kerület, Római téri kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (III. Római tér 1.)

A 23152/181 hrsz.-ú, 3263 m2 alapterületû ingatlanon lévô egyszintes létesítmény, melynek területe az épület pár-

kányszélességét is magában foglaló szabályos négyszög.

15. VIII. kerület, Rákóczi téri vásárcsarnok (VIII. Rákóczi tér 7-9.)

A 34877 hrsz.-ú, 5334 m2 alapterületû ingatlanon lévô, a Rákóczi tér 7–9. szám és a Víg u. 23–27. szám alatti csar-

noképület és lakások.

16. IX. kerület, Vámház körúti vásárcsarnok (IX. Vámház krt. 1–3.)

A 37056 hrsz.-ú, 10442 m2 alapterületû ingatlan, amelyen természetben a Nagyvásárcsarnok épülete helyezkedik el.

17. X. kerület, Liget téri kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (X. Liget tér 1.)

A 38933/4 hrsz.-ú, 4593 m2 alapterületû ingatlan, a rajta lévô épületekkel, a közlekedési célokat szolgáló körfolyosók-

kal, külsô lépcsôkkel, az épületek által körülhatárolt belsô udvarral. A terület határa a 38933/3 hrsz.-ú ingatlanon
elhelyezkedô épület tartószerkezetének síkja (beleértve a homlokzat elôtti körfolyosót is).

18. XI. kerület Fehérvári úti vásárcsarnok (XI. Körösi József u. 7–9.)

A 4275/17 hrsz.-ú, 8685 m2 kiterjedésû, a Körösi József utca–Fehérvári út által határolt területen lévô ingatlan, mely

magában foglalja a 4745 m2 alapterületû csarnoképületet, a 3940 m2 parkoló és saját használatú út területét.

19. XIV. kerület, Bosnyák téri vásárcsarnok (XIV. Csömöri út 9–11.) 

A 31267/96 hrsz.-ú, 12702 m2 alapterületû ingatlanon lévô épületcsoport, melynek határai:
– K-en a Csömöri úti járda szegélyéig,
– Ny-on a Bosnyák utcai kerítés vonaláig,
– É-on a Mosztár utca sportpálya felöli járda szegélyéig,
– D-en a Lôcsei utca járdaszegélyéig
tartanak.

10. XIX. kerület, Nagykôrösi úti használtcikk és motorpiac (XIX. Nagykôrösi út 156.)

A 166906/87 hrsz.-ú, 16498 m2 alapterületû, fallal körülhatárolt belsô piactér, az északi oldalán közvetlenül csatlakozó,
motorpiac céljára körülkerített területtel, valamint a 169171/4 hrsz.-ú ingatlanon kialakított 4584 m2 területû parkolóval.

11. XIX. kerület, Nagykôrösi úti Használtautó piac (XIX. Nagykôrösi út 162.)

A 169171/5/6/7 hrsz.-ú, 78414 m2 alapterületû ingatlan, melynek északi oldalán a  sporttelep kerítése, keleti oldalán
a vasúti pályát lehatároló kerítés vonala, délnyugati oldalán a Nagykôrösi út mentén húzódó árok Autópiac felöli sze-
gélye, határolja.

12. XX. kerület, Nagysándor József utcai kereskedelmi és szolgáltatási célú ingatlan (XX. Nagysándor József u. 45–47.)

A 171190/62 hrsz.-ú, 3400 m2 alapterületû ingatlanon elhelyezkedô egyszintes épület-együttes, melynek határa a
Nagysándor József utca és a szomszédos ingatlanok által határolt terület a belsô közlekedôkkel együtt.
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Közgyûlés döntése értelmében a Budapest

XI. ker. 3475/57 hrsz.-ú, a Bp., II. ker. 15522/2 hrsz.-ú,

valamint a Bp., III. ker. 18075/9 helyrajzi számú ingatla-

nok üzemeltetése a továbbiakban nem fogja a Fôvárosi

Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatóságának felada-

tát képezni, ezért szükséges azok törlése a vásárcsarnok-

okról, piacokról szóló 37/1994. (VI. 24.) Fôv. Kgy. ren-

delet (a továbbiakban: R.) – a Fôvárosi Önkormányzat

Csarnok és Piac Igazgatósága üzemeltetésében lévô léte-

sítmények felsorolását tartalmazó – mellékletébôl. To-

vábbá a 38933/4 hrsz.-ú, természetben a X. Liget tér 1. sz.

alatti ingatlan vonatkozásában módosításra került a terü-

let, illetve a területhatárok.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelkezés módosítja az R. 1. számú mellékletét,

törölve ezzel annak felsorolásából a Budapest XI. ker.

3475/57 hrsz.-ú, Bp. II. ker. 15522/2 hrsz.-ú, valamint a

Bp. III. ker. 18075/9 helyrajzi számú ingatlanokat, azaz

a Tétényi úti, a Csatárka úti, és a Flórián téri Üzletköz-

pontokat.

A 2. §-hoz

A rendelkezés a rendelet hatálybalépésének idôpontját

határozza meg.
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

771/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 29. pontként tárgyalja meg a

„Bp., XI. ker., 4445/1 hrsz.-ú ingatlan („Gomba”)

tulajdonjogának cseréje” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

772/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 61. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat a Látássérültek 10. Jubileumi Kilencfás

Teke Európa-bajnokság támogatására a „8436

Nemzetközi sportrendezvények támogatása” cím

elôirányzata terhére” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

773/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 62. pontként tárgyalja meg az

„Alapítványok és társadalmi szervezetek támoga-

tása a „9207 Kulturális célú bizottsági keret” 2008.

évi céltartalékából” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

774/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 36. pontként tárgyalja meg 

a „Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl

szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosí-

tására III. kerület Óbudai Gázgyár és környéke te-

rülete” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

775/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 34. pontként tárgyalja meg a

„Javaslat a Katinyi mártírok emlékmûve létrehozá-

sa céljából forrás biztosítására, a beruházási célok-

mány és a képzômûvészeti pályázati kiírás jóváha-

gyására” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

776/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a

„Megállapodás a Fôvárosi Önkormányzat, a Hun-

gáriavíz Zrt., a Suez Environment SA. és az RWE

Aqua GmbH között” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

777/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 3–4. pontként tárgyalja meg „A II.

Világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldo-

zatok emlékmûve elhelyezése, valamint a katonai

áldozatok emlékmûvének ügye”, és „A II. világhá-

borúban elesett XII. kerületi polgári áldozatok em-

lékmûvének elhelyezése a XII. kerületben” címû

elôterjesztéseket.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

778/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ebédszünet elôtti utolsó pontként

tárgyalja meg a „Javaslat a távhôszolgáltatás általá-

nos forgalmi adó kulcsának alacsonyabb (5%-os

mértékû) áfa kulcsba sorolása érdekében szükséges

kormányzati, jogalkotási, illetôleg jogszabály mó-

dosítási intézkedések megtételének kezdeményezé-

sére” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

779/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Jelentés a lejárt határidejû köz-

gyûlési határozatok végrehajtásáról” címû napiren-

di pont elôtt tárgyalja meg a:

– „Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével

kapcsolatban II.”, 

– „Tájékoztató a BKV Zrt. felügyelôbizottságá-

nak a használt-autóbusz tenderrel kapcsolatos

vizsgálatáról”, 
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– „Tájékoztató a 4-es metró projekt 2008. I. ne-

gyedévi elôrehaladásáról”,

– „Javaslat XVI. kerületi névtelen közpark Tóth

Ilonka térré való elnevezésére” címû elôterjesz-

téseket.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

780/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg 

„A Fôvárosi Közgyûlés állásfoglalása a 4-es metró

projekt kapcsán” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

781/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el azt az indítványt, hogy a „Javaslat a

BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban” cí-

mû elôterjesztés elôtt tárgyalja meg a „Tájékoztató

a BKV Zrt. felügyelôbizottságának a használt- 

autóbusz tenderrel kapcsolatos vizsgálatáról” címû

elôterjesztést”.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

782/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 26. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcso-

latban” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

783/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi „Tájékoztató a 4-es metró pro-

jekt 2008. I. negyedévi elôrehaladásáról” címû elô-

terjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

784/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg „Tájé-

koztató a 4-es metró projekt 2008. I. negyedévi

elôrehaladásáról” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

785/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

11. Javaslat bizottsági tagok cseréjére.

12. Megállapodás a Fôvárosi Önkormányzat, a

Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA. 

és az RWE Aqua GmbH között.

13. A II. Világháborúban elesett XII. kerületi pol-

gári áldozatok emlékmûve elhelyezése, vala-

mint a katonai áldozatok emlékmûvének

ügye. 

14. A II. világháborúban elesett XII. kerületi pol-

gári áldozatok emlékmûvének elhelyezése a

XII. kerületben. 

15. Tájékoztató a 4-es metró projekt 2008. I. ne-

gyedévi elôrehaladásáról.

16. A Fôvárosi Közgyûlés állásfoglalása a 4-es

metró projekt kapcsán.

17. Budapest, Szabadság híd rekonstrukciója –

támogatási szerzôdés megkötésének jóváha-

gyása.

18. Javaslat a Közép-magyarországi Operatív Prog-

ram a KMOP-2007-2.3.1/B közösségi közle-

kedés elônyben részesítése c. pályázati kiírásra

pályázat benyújtására. 

19. Javaslat a Közép-magyarországi Operatív

Program KMOP 2007-5.2.2./B „Funkció-

bôvítô rehabilitáció: Budapesti integrált vá-

rosfejlesztési program – Budapesti kerületi

központok fejlesztése” címû kétfordulós pá-

lyázaton történô XVII. kerület Rákosmente

Önkormányzatának részvételi támogatása.

10. Budapest XXI. kerület, Csepeli Gerincút ki-

építése (I. ütem) c. kiemelt projekt részletes

projektjavaslatának benyújtása. 

11. A budapesti Margit híd és a kapcsolódó köz-

lekedési rendszer fejlesztése c. kiemelt pro-

jekt részletes projektjavaslatának benyújtása. 

12. Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása

c. kiemelt projekt részletes projektjavaslatá-

nak benyújtása. 

13. KMOP-2007-2.1.2 „Kerékpárutak fejleszté-

se” c. pályázatok támogatási szerzôdéseinek

megkötése.

14. Javaslat a BKV Zrt. 2008. évi helyi közfor-

galmú közlekedés támogatására.

15. Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell”

kialakításához szükséges döntésekre. 

16. Beszámoló a Közraktárak fejlesztési projekt

jelenlegi állásáról. 

17. Javaslat a 36873 hrsz.-ú ingatlan társasházzá

alakítására. 

18. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és

Anyavédelmi Központ Kht. létszámleépítésé-

vel kapcsolatos elôleg elszámolásának elfo-

gadására.

19. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és

Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos

tulajdonosi döntésekre. 

20. Javaslat középfokú oktatás feladatellátásában

való részvételre. 

21. Javaslat oktatási ágazati pályázatokra. 

22. Javaslat Térségi Integrált Szakképzô Közpon-

tok fejlesztéséhez uniós pályázatok beadására.
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23. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató

Kht. 2008. április 1.–december 31. közötti idô-

tartamra szóló közszolgáltatási szerzôdésé-

nek jóváhagyása. 

24. A stratégiai portfólióállomány B alcsoportjába

tartozó Europlakát Kft. üzleti célú portfólió-

állomány B. alcsoportjába történô átminô-

sítése. 

25/a. A többszemélyes gazdasági társaságok alap-

szabályainak és társasági szerzôdéseinek mó-

dosítása.

25/b. Az egyszemélyes gazdasági társaságok alapító

okiratainak módosítása.

26. Javaslat a Szent István Közgazdasági SzKI és

Kollégium bôvítés, tornaterem építés beruhá-

zás engedélyokirat jóváhagyására. 

27. Átfogó értékelés a Fôvárosi Önkormányzat

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. 

28. Javaslat a Fôvárosi Állat- és Növénykert re-

konstrukció II. ütem beruházás címzett támo-

gatás maradványa lemondásának engedélye-

zésére.

29. Javaslat a 2008. évi költségvetés elfogadásához

kapcsolódó beruházási és felújítási engedé-

lyezési okmányok jóváhagyására. 

30. A Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac

Igazgatósága alapító okiratának módosítása. 

31. Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével

kapcsolatban II. 

32. A FÔGÁZ Zrt. alapszabályának módosítása. 

33. Javaslat az új, nagykörúti villamos-jármûbe-

szerzés projekt részleges pénzügyi elszámo-

lására és a pénzeszköz átadás-átvételi megál-

lapodás 4. számú módosítására. 

34. Javaslat az 1-es, 3-as villamos és az É–D re-

gionális gyorsvasút projektek támogatási szer-

zôdéseinek módosítására.

35. Bp., XI. ker., 4445/1 hrsz.-ú ingatlan („Gom-

ba”) tulajdonjogának cseréje.

36. Fôvárosi tulajdonosi hozzájárulás a 4-es met-

róvonal II. szakaszának vasúthatósági enge-

délyezési eljárásához.

37. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep

és kapcsolódó létesítményei – Kohéziós Alap

Határozat módosítás. 

38. Elôterjesztés a XVII. ker. Rákos-patak menti

kerékpárút építésének támogatásáról és a tu-

lajdonosi hozzájárulás megadásáról.

39. Javaslat a Pro Cultura Urbis Közalapítvány

alapító okiratának módosítására. 

40. Javaslat a Madách Színház Kht. közszolgálta-

tási szerzôdésének módosítására.

41. Javaslat a Katinyi mártírok emlékmûve létre-

hozása céljából forrás biztosítására, a beruhá-

zási célokmány és a képzômûvészeti pályázati

kiírás jóváhagyására.

42. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megálla-

podás megkötésére „A zsidó munkaszolgála-

tosok emlékmûve” létrehozása céljából. 

43. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)

önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdé-

sében rögzített egyetértési jog gyakorlására. 

– Budapest, XI. kerület, Hunyadi János út– 

Dr. Papp Elemér utca–Duna folyam által ha-

tárolt terület Kerületi Szabályozási Terve. 

44. Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl

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

módosítására III. kerület Óbudai Gázgyár és

környéke területe.

45. Tájékoztató a régi pesti zsidónegyed rehabili-

tációját elôkészítô szakmai bizottság munká-

járól, javaslat a további intézkedésekre.

46. Hozzájárulás kérése az OTP Bank Nyrt. 

25 milliárd forint összegû hosszú lejáratú

hitelszerzôdés átruházásához.

47. Javaslat a Fôvárosi Állat és Növénykert rész-

leges rekonstrukció II. ütem befejezéséhez

kapcsolódó egyszeri beszerzések fedezetének

biztosítására.

48. Javaslat a XI. kerület (Skála tömb) fejleszté-

séhez kapcsolódó településrendezési szerzô-

dés szövegének módosítására.

49. A Budapesti Színházi Tanács létrehozásának

koncepciója. 

50. Javaslat a Budapesti Operett Színház és a 

Budapest Galéria alapító okiratának módosí-

tására.

51. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Tá-

masz Alapítvány 2007. évi mûködésérôl. 

52. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzatá-

nak József Attila Átmeneti Otthona és Buda-

pest Fôváros Önkormányzatának Átmeneti

Otthona (Breznó köz) jogutód nélküli meg-

szüntetéséhez és a végleges létszámleépíté-

sekhez kapcsolódó kifizetések elszámolására. 

53. Javaslat az önkéntes tûzoltó egyesületek tá-

mogatása utalásának engedélyezésére. 

54. Beszámoló az Információ-gazdálkodási Alap

2007. évi felhasználásáról.  

55. Javaslat a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról

és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.)

Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

56. Javaslat a díszpolgári cím és a „Pro Urbe 

Budapest” díj adományozását elôkészítô Ide-

iglenes Bizottság megválasztására. 

57. Javaslat a FOK Kht. nonprofit korlátolt fele-

lôsségû társasággá való átalakulására – 2. ütem.

58. Javaslat a Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Köz-

alapítvány alapító okiratának módosítására. 

59. Javaslat intézkedési terv elfogadására az is-

kolai erôszak megelôzése érdekében.

60. Javaslat a 2006/2007. évi drogellenes, drog-

prevenciós programok – közszolgáltatási
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szerzôdéssel történô – támogatásának összeg-

zésére, elszámolására. 

61. Javaslat a fôvárosi drogfogyasztás visszaszo-

rítását célzó pályázat kiírására.

62. Javaslat a kulturális közhasznú társaságok

közszolgáltatási szerzôdései idôtartamának

módosítására.

63. Javaslat a Budapesti Sportszövetségek Szö-

vetsége támogatására (SZ, D, R jelû pályáza-

tok kiírására és bonyolítására.)   

64. Javaslat sportszövetségek és sportági szak-

szövetségek támogatására a „8413 Sportcélú

támogatás” cím 2008. évi elôirányzata terhére.

65. Javaslat a 29732/1 helyrajzi számú (Buda-

pest, XIV. ker., Állatkerti út) osztatlan közös

tulajdonban álló ingatlan használatának meg-

osztásáról szóló szerzôdés jóváhagyására.

66. Javaslat a Sportolj Velünk Fôvárosi középis-

kolás program megvalósítására.

67. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a

„8413 Sportcélú támogatás” cím elôirányzata

terhére. 

68. Javaslat a Budapest, X., Népligeti „Építôk”

Tenisztelep (hrsz: 38442/10) ingatlan állami

tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba

vételére vonatkozó 404-405/2007. (03.01.)

Fôv. Kgy. határozat módosítására. 

69. Javaslat a „Gyôzelemért Simon Gyerekfoci”

Közhasznú Alapítvány támogatásának visz-

szavonására. 

70. Javaslat a Látássérültek 10. Jubileumi Ki-

lencfás Teke Európa-bajnokság támogatására

a „8436 Nemzetközi sportrendezvények tá-

mogatása” cím elôirányzata terhére.

71. Alapítványok és társadalmi szervezetek tá-

mogatása a „9207 Kulturális célú bizottsági

keret” 2008. évi céltartalékából.

72. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Ide-

genforgalmi célú bizottsági keretbôl támoga-

tott alapítvány számára. 

73. Összefoglaló jelentés a 2007. évi ellenôrzé-

sekrôl. 

74. Tájékoztatás kérése a Radnóti Miklós Szín-

ház bérleti szerzôdésérôl, illetve a Kulturális

Bizottság e tárgyban hozott határozatainak

közgyûlési megerôsítése.

75. Javaslat a HPV okozta méhnyakrák védôol-

tással történô megelôzése költségeinek fôvá-

rosi önkormányzati támogatására.

76. Javaslat a XXII. kerületi Angeli utca elneve-

zésének megváltoztatására.

77. Dr. Gergye Attila Sándor ügyvéd fellebbezé-

se Peczkay Endre gondnok képviseletében

Peczkay Mária személyi térítési díj ügyében.

78. Törôcsik József (budapesti illetékességi kö-

rön kívüli) intézményi jogviszonya.

79. Takács László gondnok fellebbezése Takács

János Zoltán személyi térítési díj ügyében. 

80. Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 2008. évi mun-

katervére. 

81. Tájékoztató a BKV Zrt. felügyelôbizottságá-

nak a használt-autóbusz tenderrel kapcsolatos

vizsgálatáról. 

82. Javaslat XVI. kerületi névtelen közpark Tóth

Ilonka térré való elnevezésére.

83/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határo-

zatok végrehajtásáról.

Ebédszünet elôtti utolsó napirend:

Javaslat a távhôszolgáltatás általános forgalmi adó

kulcsának alacsonyabb (5%-os mértékû) áfa kulcs-

ba sorolása érdekében szükséges kormányzati, jog-

alkotási, illetôleg jogszabály módosítási intézkedé-

sek megtételének kezdeményezésére. 

A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági tagok cse-
réjére.

Elôadó: Hock Zoltán

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

786/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
2008. június 1-jei hatállyal Hock Zoltánt a pénz-

ügyi és közbeszerzési bizottsági, dr. Vaskor Lászlót

a vagyonnyilatkozat-ellenôrzô és összeférhetetlen-

séget vizsgáló bizottsági és ifj. dr. Derce Tamást a

jogi és ügyrendi bizottsági tagságából felmenti,

egyidejûleg Hock Zoltánt a Vagyonnyilatkozat-

Ellenôrzô és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bi-

zottság, dr. Vaskor Lászlót aPénzügyi és Közbe-

szerzési Bizottság és Thaisz Miklóst a Jogi és Ügy-

rendi Bizottság tagjává megválasztja.

Határidô: 2008. június 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Megállapodás a Fôvárosi Ön-
kormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA.
és az RWE Aqua GmbH között.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

787/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 1. számú

mellékleteként csatolt „Megállapodás”-t és felkéri

a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

788/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonva a Fôvárosi Önkor-

mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
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donosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.)

Fôv. Kgy. rendelet 52 § (3) bekezdésében foglalt

Gazdasági Bizottság hatáskörét a Fôvárosi Vízmû-

vek Zrt. 2008. május 30-i éves rendes közgyûlésén

(felfüggesztése esetén a folytatólagos ülésen) a

fôpolgármester által meghatalmazott személy Buda-

pest Fôváros Önkormányzata, mint részvényes kép-

viseletében kötött mandátummal eljárva „igen” sza-

vazatával támogassa, az alábbi döntés meghozatalát:

A Fôvárosi Vízmûvek Zrt. közgyûlése kötelezi 

a társaság menedzsmentjét, hogy az 787/2008. 

(V. 29.) Fôv. Kgy. határozatban megjelölt „Megál-

lapodás” 3. pontjában foglalt fizetési kötelezettség-

nek legkésôbb 2008. június 20-ig tegyen eleget.

Határidô: 2008. június 20.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 3. pontja: A II. Világháborúban elesett
XII. kerületi polgári áldozatok emlékmûve elhelyezése,
valamint a katonai áldozatok emlékmûvének ügye.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

789/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Pokorni Zoltán módosító indit-

ványát, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés egyetért azzal, hogy a

(7712) helyrajzi számú – természetben a Budapest,

XII. kerület, Böszörményi út–Istenhegyi út–Né-

metvölgyi út találkozásánál fekvô – közterületen

felállított, „A II. Világháborúban elesett XII. kerü-

leti polgárok emlékmûve” elnevezésû szobor „A II.

Világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldo-

zatok emlékmûve” elnevezésû új emlékmû felállí-

tását követôen a II. világháborús katonai áldozatok

emlékhelyéül szolgáljon, ennek megfelelôen annak

elnevezése az új emlékmû felállításával egyide-

jûleg „A II. Világháborúban elesett XII. kerületi 

katonai áldozatok emlékmûve” elnevezésre változ-

zon, és hozzájárul a szobor elhelyezéséhez.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

790/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a Közgyûlésnek nincs joga és

hatásköre a Fôvárosi Bíróság 2008. március 4-i,

közigazgatási perben hozott elsôfokú jogerôs ítéle-

tét felülbírálni. Bízik abban, hogy a bíróság által

kihirdetett ítéletet mindenki ismeri, ill. elismeri, a

végrehajtásához a Fôvárosi Közgyûlés állásfogla-

lása nem szükséges/felesleges.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

791/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1717/2007. (X. 25.) Fôv.

Kgy. határozatának harmadik mondatát: „Egyúttal

kinyilvánítja azon szándékát, hogy a jelenleg

meglevô II. Világháborús – és a XII. kerületi Ön-

kormányzat tervei szerint a jövôben a katonai áldo-

zatok emlékét szolgáló – emlékmû kérdésében a

polgári áldozatok emlékmûvének tárgyalásával

egyidejûleg kíván dönteni.” 

792/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, hogy a XII. kerületi Önkormányzat az

Alkotás u.–Csörsz u.–Gyôri út találkozásánál levô

fôvárosi tulajdonú közterületre elhelyezze a Ben-

csik István–Rádóczy (f) László alkotópáros által a

II. Világháborúban elesett XII. kerületi polgári ál-

dozatok tiszteletére készülô emlékmûvét. 

Határidô: a döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: A II. Világháborúban elesett
XII. kerületi polgári áldozatok emlékmûvének elhelyezé-
se a XII. kerületben.

Elôadó: Pokorni Zoltán

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

793/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el

mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés egyetért azzal, hogy a II.

Világháborúban elesett XII. kerületi polgári áldo-

zatoknak Bencsik István szobrászmûvész és

Rádóczy László építész-iparmûvész alkotópáros

alkotásaként új emlékmû kerüljön elhelyezésre a

(7931/1) helyrajzi számú – természetben a Buda-

pest, XII. kerület, Alkotás utca–Csörsz utca–Gyôri

út által határolt – közterületen „A II. Világháború-

ban elesett XII. kerületi polgári áldozatok emlék-

mûve” elnevezéssel. Ezzel egyidejûleg egyetért to-

vábbá azzal, hogy a (7712) helyrajzi számú – ter-

mészetben a Budapest, XII. kerület, Böszörményi

út–Istenhegyi út–Németvölgyi út találkozásánál

fekvô – közterületen korábban felállított „A II. Vi-

lágháborúban elesett XII. kerületi polgárok emlék-

mûve” elnevezésû szobor az új emlékmû felállítá-

sát követôen a II. világháborús katonai áldozatok

emlékhelyéül szolgáljon, ennek megfelelôen annak

elnevezése az új emlékmû felállításával egyidejû-

leg „A II. Világháborúban elesett XII. kerületi 

katonai áldozatok emlékmûve” elnevezésre változ-

zon, és hozzájárul a szobor elhelyezéséhez.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor”
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A napirend 5. pontja: Tájékoztató a 4-es metró pro-
jekt 2008. I. negyedévi elôrehaladásáról.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

794/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja „A fôvárosnak szüksége van a 4-es met-

róra” címû nyilatkozatot.

(Megjegyzés: a nyilatkozat szövegét a jegyzôkönyv

melléklete tartalmazza.)

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

795/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elôreveszi és 7., illetve 8. pontként

tárgyalja meg a „Javaslat a Fôvárosi Szabályozási

Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. ren-

delet módosítására III. kerület Óbudai Gázgyár és

környéke területe”, valamint a „Javaslat a kulturá-

lis közhasznú társaságok közszolgáltatási szerzô-

dései idôtartamának módosítására” címû elôter-

jesztéseket.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szabályo-
zási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rende-
let módosítására. III. kerület Óbudai Gázgyár és környé-
ke területe.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

796/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elôreveszi és ebédszünet elôtt tár-

gyalja meg a „Beszámoló a Közraktárak fejlesztési

projekt jelenlegi állásáról” címû elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

797/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló

46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosí-

tásáról szóló 30/2008. (VI. 11.) önkormányzati ren-

deletének a Budapest, III. kerület Óbudai Gázgyár

és környéke területre vonatkozó 1. számú mellék-

letét.

A Fôvárosi Közgyûlés

mellékletnek megfelelô tartalommal megalkotja

30/2008. (VI. 11) önkormányzati rendeletét a

Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.

(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

798/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest, III. kerület Óbudai

Gázgyár és környéke területére készült Kerületi

Szabályozási Tervre vonatkozó egyetértési jog gya-

korlásával egyidejûleg a településrendezési szerzô-

dést is elô kell terjeszteni jóváhagyásra.

799/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosítás fôvá-

rosi nyilvántartáson történô átvezetésérôl gondos-

kodjon.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a kulturális közhasz-
nú társaságok közszolgáltatási szerzôdései idôtartamá-
nak módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

800/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Mikroszkóp Színpad Kht. köz-

szolgáltatási szerzôdésének módosítását, mely 

szerint a szerzôdést 2008. szeptember 30-ig tartó

idôtartamra kötik meg. 

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

801/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a kulturális közhasznú társaságok 

közszolgáltatási szerzôdéseinek módosítását az 

1–10 sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a

fôpolgármestert a módosítások melléklet szerinti

tartalommal történô aláírására.

Határidô: a határozathozatalt követô 30 napon 

belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 9. pontja: Beszámoló a Közraktárak fej-
lesztési projekt jelenlegi állásáról.

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

802/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítvá-

nyát, mely szerint:

„1. A Budapest Fôváros Közgyûlése felkéri a fô-

polgármestert, hogy a „Big Four” közül kivá-
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lasztandó független könyvvizsgálóval ellen-

ôriztesse, hogy a közraktárak fejlesztési projekt

szerzôdésrendszere – különös tekintettel a Köz-

vetlen Megállapodása – kapcsán keletkezô 

kötelezettségeket pénzügyi adósságként kell-e

nyilvántartani.

2. A Budapest Fôváros Közgyûlése felkéri a fô-

polgármestert, hogy vizsgáltassa meg a Profil

Kft. 2008. március 5-én keletkezett, a „Közrak-

tár Fejlesztési Projekt és Finanszírozási Megál-

lapodás Bemutatása” címû szakértôi anyagban

megfogalmazott véleményét, s szükség szerint

intézkedjen azok beépítésérôl a szerzôdéses do-

kumentumokba.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

803/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának a

Közraktárak fejlesztési projekt jelenlegi állásáról

készített beszámolóját és felkéri a bizottság elnö-

két, hogy a Szolgáltatási Szerzôdés hatálybelépésé-

nek érdekében a Közvetlen Megállapodást és annak

mellékletét képezô, a Szolgáltatási Szerzôdés 18.2

szakasza alapján kiadandó nyilatkozatot aláírja.

Határidô: azonnal

Felelôs: a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága elnöke

A napirend 10. pontja: Budapest, Szabadság-híd 
rekonstrukciója – támogatási szerzôdés megkötésének
jóváhagyása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

804/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Budapest, Szabadság híd re-

konstrukciója” c. projekt 2 522 571 437 Ft megítélt

támogatásával felszabaduló önkormányzati saját

forrást a 715/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. határozat

alapján a Budapest XXI. kerület, Csepeli gerincút

kiépítése I. ütem” c. kiemelt projekt önrészének ki-

egészítésére fordítja 1 595 340 000 Ft összegben.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

805/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a jelen elôterjesztés 1. sz.

mellékletét képezô támogatási szerzôdést az „A”

változatnak megfelelôen és felkéri a fôpolgármes-

tert annak aláírására.

Határidô: 2008. június 10.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

806/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a projekt engedélyokiratának módosí-

tását a jelen elôterjesztés 2. sz. mellékletének meg-

felelôen.

Határidô: 2008. június 10.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Javaslat a Közép-magyaror-
szági Operatív Program a KMOP-2007-2.3.1/B közös-
ségi közlekedés elônyben részesítése c. pályázati kiírásra
pályázat benyújtására.

Elôadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

807/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-

ség KMOP-2007-2.3.1/B „A közösségi közlekedés

elônyben részesítése” címen meghirdetett pályáza-

tára az 1. sz. melléklet szerinti mûszaki tartalom-

mal. Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a pá-

lyázati dokumentációt az elôterjesztésben foglalt

tartalomnak megfelelôen írja alá és nyújtsa be.

Határidô: 2008. május 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

808/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a KMOP-2007-2.3.1/B „A közös-

ségi közlekedés elônyben részesítése” pályázat

megvalósításához szükséges önrész (109,5 M Ft) a

2008. évi költségvetésében rendelkezésre áll.

Határidô: 2008. május 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat a Közép-magyaror-
szági Operatív Program KMOP 2007-5.2.2./B „Funkció-
bôvítô rehabilitáció: Budapesti integrált városfejlesztési
program – Budapesti kerületi központok fejlesztése” címû
kétfordulós pályázaton történô XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatának részvételi támogatása, és VII. kerület
Erzsébetváros részvételi támogatása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

809/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzata

a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-

2007-5.2.2/B szám alatt a Budapesti Integrált Vá-

rosfejlesztési Program „Budapesti kerületi közpon-

tok fejlesztése” címû kétfordulós pályázaton a VII.

kerület Önkormányzatának részvételét támogatja,

és felhatalmazza a fôpolgármestert a támogató nyi-

latkozat aláírására.

Határidô: 2008. június 16.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

810/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzata a

Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP)

2007-5.2.2./B „Funkcióbôvítô rehabilitáció: Buda-

pesti integrált városfejlesztési program – Budapesti

kerületi központok fejlesztése” címû kétfordulós

pályázaton a XVII. kerület Önkormányzatának

részvételét támogatja és felhatalmazza a fôpol-

gármestert a támogató nyilatkozat aláírására.

Határidô: 2008. május 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Budapest XXI. kerület, Cse-
peli gerincút kiépítése (I. ütem) c. kiemelt projekt részle-
tes projektjavaslatának benyújtása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

811/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a jelen elôterjesztésben és annak 1. sz.

mellékletében írt projekttartalmat és felkéri a fô-

polgármestert, hogy a projekttartalomnak megfe-

lelôen a részletes projektjavaslatot a szükséges

mellékletekkel együtt nyújtsa be a Közremûködô

Szervezetnek.

Határidô: 2008. június 4.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

812/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy a „Budapest XXI. kerület, Csepeli

gerincút kiépítése (I. ütem)” projekt Strukturális

Alap forrásból történô megvalósításához szükséges

önerôt (3 265 440 000 Ft) az alábbiak szerint biz-

tosítja:

1 670 100 000 Ft önerô biztosított a Fôvárosi Ön-

kormányzat költségvetésében. A megnövekedett

saját forrásigény fedezéséhez szükséges különbö-

zetet (1 595 340 000 Ft) a 715/2007. (V. 31.) Fôv.

Kgy. határozat, továbbá a „Budapest, Szabadság híd

rekonstrukciója – támogatási szerzôdés megkötése”

c. elôterjesztés kapcsán hozott döntés alapján felsza-

baduló saját forrás maradvány (2.522.571.437 Ft)

terhére biztosítja.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

813/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a fenti módosí- 

tást a 7 éves fejlesztési tervben vezesse át oly 

módon, hogy a 2009. évre elôirányzott ösz- 

szeg: 4.065.240.000 Ft, ebbôl EU forrás

2.481.400.000 Ft, saját forrás 1.583.840.000 Ft,

2010. évre elôirányzott összeg: 3.022.000.000 Ft,

melybôl EU forrás 1.415.400.000 Ft, saját forrás

1.606.600.000 Ft.

Határidô: 2008. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

814/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Rátonyi Gábor interpellációjára adott választ elfo-

gadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

815/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Kucsák László interpellációjára adott választ elfo-

gadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

816/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence interpellációjára

adott választ.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

817/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Ughy Attila interpellációjára adott

választ.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

818/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjára adott választ el-

fogadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

819/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Németh Szilárd interpellációjával

kapcsolatos bizottsági vizsgálati elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

820/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Rétvári Bence interpellációjával

kapcsolatos bizottsági vizsgálati elôterjesztést.
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

821/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjával kapcsolatos bi-

zottsági vizsgálati elôterjesztést elfogadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

822/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Németh Szilárd interpellációjával

kapcsolatos bizottsági vizsgálati elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

823/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Wintermantel Zsolt interpellációjával kapcsolatos

bizottsági vizsgálati elôterjesztést elfogadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

824/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsolt és Csomós Mik-

lós interpellációjával kapcsolatos bizottsági vizsgá-

lati elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

825/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Wintermantel Zsolt és Csomós Miklós interpellá-

ciójával kapcsolatos bizottsági vizsgálati elôter-

jesztést elfogadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

826/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István interpellációjával

kapcsolatos bizottsági vizsgálati elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

827/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István interpellációjával

kapcsolatos bizottsági vizsgálati elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

828/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István és Kucsák László

interpellációjával kapcsolatos bizottsági vizsgálati

elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

829/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István interpellációjával

kapcsolatos bizottsági vizsgálati elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

830/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Csomós Miklós interpellációjával

kapcsolatos bizottsági vizsgálati elôterjesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

831/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Kucsák László interpellációjával kapcsolatos bi-

zottsági vizsgálati elôterjesztést elfogadja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

832/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Wintermantel Zsolt interpellációjával kapcsolatos

bizottsági vizsgálati elôterjesztést elfogadja.

A napirend 14. pontja: A budapesti Margit híd és a
kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése c. kiemelt
projekt részletes projektjavaslatának benyújtása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

833/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a jelen elôterjesztésben és annak 1., va-

lamint 2. sz. mellékleteiben írt projekttartalmat és

felkéri a fôpolgármestert, hogy a projekttartalom-

nak megfelelôen a részletes projektjavaslatot a

szükséges mellékletekkel együtt nyújtsa be a Köz-

remûködô Szervezetnek.

Határidô: 2008. június 4.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

834/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy biztosítja a „A budapesti Margit híd

és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése”

projekt Strukturális Alap forrásból történô megva-

lósításához szükséges 50%-os önerôt. (2008–2010.

években 6 000 000 000 Ft).

Határidô: 2008. június 4.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

835/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a kiviteli tervek és

a fôvárosi szabályozási keretterv harmóniájának
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megteremtésérôl gondoskodjon, szükség esetén kez-

deményezze az érintett kerületi önkormányzatok

szabályozási terveinek módosítását.

A napirend 15. pontja: Rákoskeresztúri autóbusz fo-
lyosó kialakítása c. kiemelt projekt részletes projektja-
vaslatának benyújtása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

836/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 16. pontként tárgyalja meg a „Ja-

vaslat a távhôszolgáltatás általános forgalmi adó

kulcsának alacsonyabb (5%-os mértékû) áfa kulcs-

ba sorolása érdekében szükséges kormányzati, jog-

alkotási, illetôleg jogszabály módosítási intézkedé-

sek megtételének kezdeményezésére” címû elôter-

jesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

837/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a megnövekedett saját forrásigény

fedezéséhez szükséges különbözetet (106 263 363 Ft)

a 715/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy. határozat, továbbá a

„Budapest, Szabadság híd rekonstrukciója – támo-

gatási szerzôdés megkötése – címû elôterjesztés

kapcsán hozott döntés alapján felszabaduló saját

forrás maradvány (2 522 571 437 Ft) terhére bizto-

sítja.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

838/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az elôterjesztôi kiegészítést nem 

fogadja el. Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pro-

jektet az eredeti mûszaki tartalommal, forrás bizto-

sítása mellett nyújtsa be.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

839/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a jelen elôterjesztésben és annak 1. sz.

mellékletében írt részletes projekttartalmat és fel-

kéri a fôpolgármestert, hogy a projekttartalomnak

megfelelôen a részletes projektjavaslatot a szüksé-

ges mellékletekkel együtt nyújtsa be a Közremû-

ködô Szervezetnek.

Határidô: 2008. június 4.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

840/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy rendelkezésre áll a „Rákoskereszt-

úri autóbusz folyosó kialakítása” projekt Strukturá-

lis Alap forrásból történô megvalósításához szük-

séges önerô (2008. évben 56,3 M Ft, 2009. évben

200 M Ft.)

A napirend 16. pontja: Javaslat a távhôszolgáltatás
általános forgalmi adó kulcsának alacsonyabb (5%-os
mértékû) áfa kulcsba sorolása érdekében szükséges kor-
mányzati, jogalkotási, illetôleg jogszabály módosítási in-
tézkedések megtételének kezdeményezésére.

Elôadók: dr. György István, Tarlós István

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

841/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Steiner Pálnak a „Javaslat a

távhôszolgáltatás általános forgalmi adó kulcsának

alacsonyabb (5%-os mértékû) áfa kulcsba sorolása

érdekében szükséges kormányzati, jogalkotási,

illetôleg jogszabály módosítási intézkedések meg-

tételének kezdeményezésére” címû elôterjesztés

tárgyalásának elnapolására vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

842/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György Istvánnak a módosító ja-

vaslatok szavazási sorendjére vonatkozó indítvá-

nyát.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

843/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítvá-

nyát, mely szerint: 

„Részesítse kedvezményben a távhôfogyasztókat

az alábbiak szerint:

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvényt oly módon módosítsa, hogy a

távhôszolgáltatás általános forgalmi adója az

5%-os kedvezményes Áfa-kulcsba kerüljön, és

– dolgozzon ki jogszabályt arra, hogy az összes

távhôfogyasztó alanyi jogon környezetterhelést

csökkentô kedvezményben/kompenzációban ré-

szesüljön, valamint biztosítsa erre a megfelelô

forrást.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

844/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi

XX. tv.) 44/A. § (1) bekezdése g) pontjában, illetô-
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leg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvény 2. § (3) bekezdése által biztosított

jogkörével, kezdeményezi a Magyar Köztársaság

Kormányánál, hogy tegye meg a szükséges intéz-

kedéseket az Európai Bizottság felé, hogy a Ma-

gyar Köztársaság lehetôséget kapjon a távhôszol-

gáltatás terén a hozzáadottérték-adó kedvezményes

mértékének alkalmazására, illetôleg a Magyar

Köztársaság Kormánya útján kezdeményezi a Ma-

gyar Köztársaság Országgyûlésénél: a jelenlegi

gázárakban, a liberalizált gázár piacon meglévô ha-

tósági árszabályozás díjelemeiben jelentessen meg

egy kifejezetten nagyfogyasztói lakossági távfûtési

gázár-kategóriát.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

845/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi

XX. tv.) 44/A. § (1) bekezdése g) pontjában, illetô-

leg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvény 2. § (3) bekezdése által biztosított

jogkörével, kezdeményezi a Magyar Köztársaság

Kormányánál, hogy tegye meg a szükséges intéz-

kedéseket az Európai Bizottság felé, hogy a Ma-

gyar Köztársaság lehetôséget kapjon a távhôszol-

gáltatás terén a hozzáadottérték-adó kedvezményes

mértékének alkalmazására, illetôleg a Magyar

Köztársaság Kormánya útján kezdeményezi a Ma-

gyar Köztársaság Országgyûlésénél: részesítse

kedvezményben a távhôfogyasztókat az alábbiak

szerint:

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvényt oly módon módosítsa, hogy a

távhôszolgáltatás általános forgalmi adója az

5%-os kedvezményes áfa-kulcsba kerüljön, vagy

– dolgozzon ki jogszabályt arra, hogy az összes

távhôfogyasztó alanyi jogon környezetterhelést

csökkentô kedvezményben/kompenzációban ré-

szesüljön, valamint biztosítsa erre a megfelelô

forrást.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

846/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
élve a Magyar Köztársaság Alkotmánya (1949. évi

XX. tv.) 44/A. § (1) bekezdése g) pontjában, illetô-

leg a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvény 2. § (3) bekezdése által biztosított

jogkörével, kezdeményezi a Magyar Köztársaság

Kormányánál, hogy tegye meg a szükséges intéz-

kedéseket az Európai Bizottság felé, hogy a Ma-

gyar Köztársaság lehetôséget kapjon a távhôszol-

gáltatás terén a hozzáadottérték-adó kedvezményes

mértékének alkalmazására, illetôleg a Magyar

Köztársaság Kormánya útján kezdeményezi a Ma-

gyar Köztársaság Országgyûlésénél: jelentôsen

emelje meg az ÖKO-program jelenlegi támogatá-

sának mértékét, nevezetesen a 2008. évben rendel-

kezésre álló 1,5 MdFt-tal szemben a javasolt támo-

gatás 2009. évre 8 MdFt legyen. 

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: KMOP-2007-2.1.2. Kerék-
párutak fejlesztése c. pályázatok támogatási szerzôdé-
seinek megkötése.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

847/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a jelen elôterjesztés – elôter-

jesztô által kiegészített – 1. és 2. sz. mellékletét

képezô támogatási szerzôdéseket az „A” változat-

nak megfelelôen, és felkéri a fôpolgármestert 

annak aláírására.

Határidô: 2008. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a BKV Zrt. 2008. évi
helyi közforgalmú közlekedés támogatására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

848/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
hozzájárul a BKV Zrt.-vel megkötendô fejlesztési

célú pénzeszköz – tôketartalék javára történô –

2008. évi átadás-átvételérôl szóló – az elôterjesztô

által módosított – megállapodás megkötéséhez és

felkéri a fôpolgármestert, hogy átruházott hatás-

körében eljárva a megállapodást a mellékletben

szereplô tartalommal kösse meg.

Határidô: a Közgyûlés jóváhagyását követôen

azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a „Budapest Egész-
ségügyi Modell” kialakításához szükséges döntésekre.

Elôadó: Horváth Csaba
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

849/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a „Budapest Egészségügyi Modell” koncepciót, a

megvalósítási tervet és a megvalósítás dokumentá-

cióját összefoglaló szakmai anyag elkészítésére a

Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetés-

ében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerke-

zet-átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím

elôirányzatát csökkenti 300 M Ft-tal, egyidejûleg

azonos összeggel megemeli az új „7223 Budapest

Egészségügyi Modell” cím dologi kiadás elôirány-

zatát. Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjék a

szakmai anyag elkészítésére irányuló közbeszerzési

eljárás elôkészítésérôl.

Határidô: 2008. június 1.

Felelôs: dr Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

850/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy kerüljön létrehozásra a „Budapest

Egészségügyi Modell” Programiroda, mint a 

Humán Várospolitikai Fôpolgármester-helyettesi 

Iroda alosztálya. A programiroda határozott idejû

(kettô év idôtartamra történô) mûködéshez szüksé-

ges létszám biztosítása érdekében 2008. június 1-jei

hatállyal 10 fôvel megemeli a Fôpolgármesteri

Hivatal köztisztviselôi létszámát (önkormányzati

tanácsadói/fôtanácsadói 8 fô, ügykezelô 2 fô),

egyidejûleg a közszolgálati jogviszonyban foglal-

koztatottak létszámát együttesen 1188 fôben álla-

pítja meg.

Határidô: 2008. június 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

851/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Fôpolgármesteri Hivatal közszolgálati jogvi-

szonyban foglalkoztatottak létszámának 10 fôvel

történô emeléséhez szükséges idôarányos pénzügyi

fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300

Általános tartalék” elôirányzatát 46 673 E Ft-tal,

egyidejûleg megemeli a „7101 Igazgatási apparátus

feladatai” cím kiadási elôirányzatát az alábbiak

szerint:

– személyi juttatások 36 567 E Ft-tal, ebbôl:

rendszeres (6 hó) 28 600 E Ft

nem rendsz. (7 hó) 7 967 E Ft

– munkaadókat terhelô 

járulékok 10 106 E Ft.

Határidô: 2008. június 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

852/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a „Budapest Egészségügyi Modell” Programiroda

mûködéséhez a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi

költségvetésében a „9102 Egészségügyi tartalék”

címrôl a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím

dologi kiadási elôirányzatára 30 M Ft-ot átcsopor-

tosít szakértôi keret céljára. 

Határidô: 2008. június 1.

Felelôs: dr Demszky Gábor

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 31/2008. (VI. 11.) 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.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 32/2008. (VI. 11.) önkormányzati ren-

deletét Budapest Fôváros Önkormányzata 2008.

évi költségvetésérôl szóló 15/2008. (III. 15.) Fôv.

Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet

szerinti tartalommal.

A napirend 20. pontja: Javaslat a 36873 hrsz.-ú in-
gatlan társasházzá alakítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó

Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

853/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § b) pont-

ja alapján úgy dönt, hogy társasházzá kívánja ala-

kítani a 36873 hrsz.-ú ingatlant önálló albetétekkel,

melyek a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona,

illetve a Schöpf-Merei Kórház által használt ingat-

lanrészeknek felelnek meg.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

854/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a

társasházzá alakítás dokumentumainak elkészítte-

tésérôl, és azokat jóváhagyásra terjessze a Fôvárosi

Közgyûlés elé.

Határidô: 2008. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 21. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost
Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. létszámleépítéssel
kapcsolatos elôleg elszámolásának elfogadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

855/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a Schöpf-Merei Ágost Kór-

ház és Anyavédelmi Központ Kht. teljes létszámle-

építéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségekre

biztosított 536 mFt egyszeri támogatás elszámolá-

sa az alábbiak szerint alakult:

427,1 M Ft MÁK által visszatérített összeg, melyet

a kht. 2007-ben visszafizetett a Fôvárosi Önkor-

mányzat számlájára,

91,1 M Ft a kht. által az Mt. szerint – azonban a

64/2007. (IV. 3.) Korm. rendelet alapján a Kjt.-ben

foglalt mértéket meghaladóan – létszámleépítésre

fordított összeg,

17,8 M Ft, melyet a kht. a támogatás céljával ellen-

tétben a fekvôbeteg ellátás miatt fellépô mûködési

veszteségei pótlására használt fel.

856/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-

mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-

donosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.)

Fôv. Kgy. rendelet 44. § (1) bekezdése alapján a

Gazdasági Bizottságra és az Egészségügyi és Szo-

ciálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét, és

elfogadja, egyben elengedi a 64/2007. (IV. 3.)

Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján nem pá-

lyázható munkaviszony megszüntetésével össze-

függô 91,1 M Ft kifizetést, mely az Mt., illetve a

Kjt. alapján járó kifizetések különbségébôl adódik,

valamint elengedi a Schöpf-Merei Ágost Kórház

Kht.-nak a létszámcsökkenésre kapott elôleggel

szemben fennálló 17,8 M Ft tartozását.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcso-
latos tulajdonosi döntésekre.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

857/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslatokat nem fogadja

el, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés elhatározza a Schöpf-Merei

Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú

Társaság jogutód nélküli megszüntetését azzal,

hogy a végelszámolási eljárás kezdô idôpontja

2008. július 1.

Határidô: 2008. július 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Végelszámolónak megválasztja Balance Kft.-t 

(nevében eljár Dencsi József ügyvezetô igazgató)

500 000 Ft + áfa/hó díjazással, azzal, hogy a 2006.

évi V. törvény. 98. § (2) bekezdés alapján dr. Ga-

ramvölgyi György ügyvezetô igazgató megbízatása

a végelszámolás kezdetétôl megszûnik.

Határidô: 2008. július 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A végelszámolás kezdô idôpontja elôtti (a 2007.

évi és a 2008. 1–6. havi) veszteségekre 56 047 E Ft,

a végelszámolás idôpontjában felmerülô személyi

kiadások rendezésére 24 000 E Ft, a végelszámolás

várható kiadásaira 42 270 E Ft-ot, továbbá a végel-

számoló céggel történô szerzôdéskötésre 3600 E Ft,

összesen 125 917 E Ft-ot engedélyez utólagos el-

számolási kötelezettséggel.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A végelszámolással kapcsolatosan felmerülô költ-

ségek fedezetére egyszeri jelleggel 125 917 E Ft

összegû támogatást biztosít, utólagos elszámolási

kötelezettséggel. Ennek érdekében a „9114 Céltar-

talék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz

kapcsolódó kiadásokra” cím elôirányzatát csök-

kenti 125 917 E Ft összeggel, egyidejûleg azonos

összeggel megemeli az új „8111 Schöpf-Merei

Ágost Kht. támogatása” cím kiadási, azon belül

mûködési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre

elôirányzatát.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Kezdeményezi a Fôvárosi Önkormányzat és a

Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Köz-

pont Közhasznú Társaság között fennálló feladat-

ellátási szerzôdés 2008. június 30. napjával közös

megegyezéssel való megszüntetését, jóváhagyja,

megköti a 2/c. számú melléklet szerinti megállapo-

dást és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-

mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. számú

melléklete, „A KÖZGYÛLÉSTôL A BIZOTTSÁ-

GOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGY-

ZÉKE” „EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLI-

TIKAI BIZOTTSÁG” címe 13. pontjában átruhá-

zott hatáskörét és a Schöpf-Merei Ágost Kórház 
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és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság já-

róbeteg-szakellátási feladatait az alábbi táblázatban

szereplô intézmények részére, az alábbi kapacitá-

sokkal, a hozzá tartozó területi ellátási kötelezett-

séggel és a hozzá tartozó TVK-val 2008. július 

1-jétôl átadja.
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Szakmacsoport megnevezése
Szakorvosi Bajcsy Zs. Jahn Ferenc Uzsoki u-i

ESZSZK Összesen
óra/hét Kórház Kórház Kórház   

01 Belgyógyászat és társszakmái 40 30  10  40 

02 Sebészet és társszakmái 10 10  10 

04 Szülészet-nôgyógyászat 245 85 30 40 90 245 

05 Csecsemô- és gyermek-
gyógyászat, PIC 51 30   21 51 

11 Urológia, andrológia 15 15 15 

12 Onkológia 25 25 25 

50 Laboratórium 130 90   40 130 

53 Képalkotó eljárások 
(röntgen, uh)  120 80  10 30 120 

54 Patológia 25 25 25 

55 Aneszteziológia 10 10    10 

Összesen: 671 325 30 70 246 671 

Nem 
szakorvosi 

óra/hét 

Összesen: 40 40 80

Határidô: 2008. július 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Módosítja a Schöpf-Merei Ágost és Anyavédelmi

Központ Közhasznú Társaság alapító okiratát az

elôterjesztés 3/b. sz. melléklete szerinti tartalommal,

és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapító okirat

módosítás és – a 3/c. mellékleteként csatolt – egysé-

ges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

Határidô: 2008. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Felkéri a fôpolgármestert, hogy kísérje figyelem-

mel a végelszámolás teljes folyamatát az elôkészí-

téstôl a befejezésig.

Határidô: 2008. november 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-

csolódó költségvetési rendelet módosításra vonat-

kozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés június havi ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

A napirend 23. pontja: Javaslat középfokú oktatás
feladatellátásában való részvételre.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

858/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a IV., a VI., a XI., a XIV. és a XIX.

kerületi önkormányzatok középfokú oktatási felada-

tainak ellátását közoktatási megállapodással, norma-

tív módon támogatja. Ennek érdekében a 2008/2009.

tanévtôl kezdôdôen Budapest Fôváros IV. kerület Új-

pest Önkormányzatával, Budapest Fôváros VI. kerü-

let Terézváros Önkormányzatával, Budapest Fôváros

XI. kerület Újbuda Önkormányzatával, Budapest

Fôváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatával és

Budapest Fôváros XIX. kerület Kispest Önkor-

mányzatával közoktatási feladat ellátására irányuló

határozatlan idôre szóló keretmegállapodást köt. 

A normatív támogatás összegét 80 000 Ft/tanév/fô-

ben állapítja meg a 2008/2009-es tanévre.

859/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Keretmegállapodás nor-

matív fôvárosi hozzájárulás átadásáról” címû meg-

állapodást Budapest Fôváros IV. kerület Újpest

Önkormányzatával az 1. számú melléklet szerinti

tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a megál-

lapodás aláírására és kiadására.

Határidô: 2008. augusztus 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor



860/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Keretmegállapodás nor-

matív fôvárosi hozzájárulás átadásáról” címû meg-

állapodást Budapest Fôváros VI. kerület Terézváros

Önkormányzatával a 2. számú melléklet szerinti

tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a megál-

lapodás aláírására és kiadására.

Határidô: 2008. augusztus 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

861/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Keretmegállapodás nor-

matív fôvárosi hozzájárulás átadásáról” címû meg-

állapodást Budapest Fôváros XI. kerület Újbuda

Önkormányzatával a 3. számú melléklet szerinti

tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a megál-

lapodás aláírására és kiadására.

Határidô: 2008. augusztus 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

862/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Keretmegállapodás nor-

matív fôvárosi hozzájárulás átadásáról” címû meg-

állapodást Budapest Fôváros XIV. kerület Zugló

Önkormányzatával a 4. számú melléklet szerinti

tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a megál-

lapodás aláírására és kiadására.

Határidô: 2008. augusztus 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

863/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a „Keretmegállapodás nor-

matív fôvárosi hozzájárulás átadásáról” címû meg-

állapodást Budapest Fôváros XIX. kerület Kispest

Önkormányzatával az 5. számú melléklet szerinti

tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a megál-

lapodás aláírására és kiadására.

Határidô: 2008. augusztus 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

864/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2008/2009-es

tanévre vonatkozó konkrét hozzájárulások összegét

a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásokkal

együtt a tanévi feladatváltozásokkal egyidejûleg

terjessze a Közgyûlés elé.

Határidô: 2008. október 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Oktatási ágazati pályázat.
Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

865/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
támogatja a 11/2008. (III. 29.) OKM rendeletben

felsorolt pályázati célok megvalósítását.

866/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a – 2008 május 15-i határ-

idôre tekintettel – pályázatok benyújtásra kerültek.

867/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Támogatja az 1. sz. melléklet szerinti pályázatok

benyújtását.

Határidô: 2008. május 29.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat Térségi Integrált
Szakképzô Központok fejlesztéséhez uniós pályázatok be-
adására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés 

868/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
mint fenntartó úgy dönt, hogy a „Szakképzési együtt-

mûködés a munkaerô-piac valamint a fiatalok és fel-

nôttek igényeinek megfelelô szak-, át- és továbbkép-

zési központ kialakítására a szakmai innováció je-

gyében Dél-Budán” TAMOP-2.2.3/07/1/KMR pá-

lyázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

meghirdetett „TISZK rendszer továbbfejlesztése”

pályázati kiírásra és felhatalmazza a fôpolgármes-

tert a pályázat aláírására. 

Határidô: 2008. június 9.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

869/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Mint fenntartó úgy dönt, hogy „a szervezetfejlesz-

tés, pedagógusok módszertani és szakmai fejleszté-

se, valamint tananyagfejlesztés az Építôipari

TISZK-ben a szakképzés munkaerô-piaci elvárá-

sainak megfelelôen” TAMOP-2.2.3/07/1/KMR pá-

lyázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

meghirdetett „TISZK rendszer továbbfejlesztése”

pályázati kiírásra és felhatalmazza a fôpolgármes-

tert a pályázat aláírására. 

Határidô: 2008. június 9.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

870/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Mint fenntartó úgy dönt, hogy „a „Károlyi” Gazda-

sági TISZK szervezetének, irányítási rendszerének

és menedzsmentjének kialakítása, felkészítése a

korszerû moduláris képzésre, a Közép-magyar-

országi Régióban élô, hátrányos helyzetû fiatalok

munkavállalói kompetenciájának fejlesztésére”

TAMOP-2.2.3/07/1/KMR pályázatot az 1. számú

melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás

Operatív Program keretében meghirdetett „TISZK
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rendszer továbbfejlesztése” pályázati kiírásra és

felhatalmazza a fôpolgármestert a pályázat aláírá-

sára. 

Határidô: 2008. június 9.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

871/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.

Mint fenntartó úgy dönt, hogy a „Gundel Vendéglátó

és Idegenforgalmi TISZK szervezetfejlesztése, kép-

zési struktúra kialakítása” TAMOP-2.2.3/07/1/KMR

pályázatot az 1. számú melléklet szerint benyújtja a

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

meghirdetett „TISZK rendszer továbbfejlesztése”

pályázati kiírásra és felhatalmazza a fôpolgármes-

tert a pályázat aláírására. 

Határidô: 2008. június 9.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

872/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Mint fenntartó úgy dönt, hogy „a Humán TISZK

rendszerének továbbfejlesztése a Humán szak-

mák moduláris képzésével, a humán értékrend és

az esélyegyenlôség megvalósításával” TAMOP-

2.2.3/07/1/KMR pályázatot az 1. számú melléklet

szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív

Program keretében meghirdetett „TISZK rendszer

továbbfejlesztése” pályázati kiírásra és felhatal-

mazza a fôpolgármestert a pályázat aláírására. 

Határidô: 2008. június 9.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

873/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Mint fenntartó úgy dönt, hogy a „Tapasztalatok és

módszerek integrációja, továbbfejlesztése a tudás-

és kompetencia alapú moduláris szakképzés meg-

szervezésével, a pedagógusok felkészítésével, a 

tanulók egyenlô esélyû munkavállalási képességé-

nek és alkalmasságának kialakítására” TAMOP-

2.2.3/07/1/KMR pályázatot az 1. számú melléklet

szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív

Program keretében meghirdetett „TISZK rendszer

továbbfejlesztése” pályázati kiírásra és felhatal-

mazza a fôpolgármestert a pályázat aláírására. 

Határidô: 2008. június 9.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

874/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Mint fenntartó úgy dönt, hogy a „Boldogulás a

XXI. századi gazdasági világban – a szakképzés 

és a munkaerô piac igényeinek összekapcsolása”

TAMOP-2.2.3/07/1/KMR pályázatot az 1. számú

melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás

Operatív Program keretében meghirdetett „TISZK

rendszer továbbfejlesztése” pályázati kiírásra és fel-

hatalmazza a fôpolgármestert a pályázat aláírására. 

Határidô: 2008. június 9.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

875/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Mint fenntartó úgy dönt, hogy a Szily Kálmán

Kéttannyelvû Mûszaki Középiskola, Szakiskola és

Kollégium (Budapest, IX., Timót u. 3.) KMOP-

2008-4.1.1/A pályázatot a 2. számú melléklet sze-

rint benyújtja a Közép-magyarországi Operatív

Program keretében meghirdetett „TISZK rendszer-

hez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés” pályá-

zati kiírásra és felhatalmazza a fôpolgármestert a

pályázat aláírására.

Határidô: 2008. június 13.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

876/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Mint fenntartó úgy dönt, hogy a Petrik Lajos Két

Tanítási Nyelvû Vegyipari, Környezetvédelmi és

Informatikai Szakközépiskola (Budapest, XIV.,

Thököly út 48–54.) KMOP-2008-4.1.1/A pályáza-

tot a 2. számú melléklet szerint benyújtja a Közép-

magyarországi Operatív Program keretében meg-

hirdetett „TISZK rendszerhez kapcsolódó infra-

strukturális fejlesztés” pályázati kiírásra és felha-

talmazza a fôpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidô: 2008. június 13.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

877/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Mint fenntartó úgy dönt, hogy az Építôipari

Szakképzô Iskola (Budapest, XIV., Öv u. 29–33.)

KMOP-2008-4.1.1/A pályázatot a 2. számú mel-

léklet szerint benyújtja a Közép-magyarországi

Operatív Program keretében meghirdetett „TISZK

rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesz-

tés” pályázati kiírásra és felhatalmazza a fôpol-

gármestert a pályázat aláírására.

Határidô: 2008. június 13.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

878/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Mint fenntartó úgy dönt, hogy az Öveges József

Gyakorló Középiskola és Szakiskola (Budapest,

XI., Rimaszombati u. 2–4.) KMOP-2008-4.1.1/A

pályázatot a 2. számú melléklet szerint benyújtja a

Közép-magyarországi Operatív Program keretében

meghirdetett „TISZK rendszerhez kapcsolódó 

infrastrukturális fejlesztés” pályázati kiírásra és

felhatalmazza a fôpolgármestert a pályázat aláírá-

sára.

Határidô: 2008. június 13.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Kht. 2008. április 1.–december 31. közötti
idôtartamra szóló közszolgáltatási szerzôdésének jóvá-
hagyása.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

879/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai

Szolgáltató Közhasznú Társasággal a 2. sz. mellék-

let szerinti tartalommal a 2008. április 1.–december

31. közti idôtartamra szóló közszolgáltatási szerzô-

dést. Felkéri a fôpolgármestert a közszolgáltatási

szerzôdés aláírására.

Határidô: 2008. május 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: A stratégiai portfólióállo-
mány B alcsoportjába tartozó Europlakát Kft. üzleti célú
portfólióállomány B alcsoportjába történô átsorolása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

880/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az Europlakát Kft. fôvárosi önkor-

mányzati tulajdonú üzletrészét a stratégiai port-

fólióállomány B alcsoportjából az üzleti célú 

portfólióállomány B. alcsoportjába sorolja át 2008.

június 1. napjával.

Határidô: 2008. június 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

881/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a BFVK Zrt.-vel a forgalom-

képes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegû

vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerzôdés

1. sz. módosítását az elôterjesztés 1. sz. melléklete

szerinti, valamint az üzleti célú portfólióállomány

egyéb jellegû vagyonkezelésére vonatkozó meg-

bízási szerzôdés 1. sz. módosítását az elôterjesztés

2. sz. melléklete szerinti tartalommal, amely szer-

zôdésmódosítások aláírására felkéri a fôpolgármes-

tert.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

882/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a szerzôdések mellékletét

képezô portfólió besorolások szerinti társasági ré-

szesedések – a szerzôdéskötést követôen történt

közbensô értékesítésekre tekintettel – 2008. június

1. napjával hatályosításra kerülnek.

Határidô: 2008. június 1.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 28/a. pontja: A többszemélyes gazdasá-
gi társaságok alapszabályainak és társasági szerzôdé-
seinek módosítása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

883/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52.§ (1) be-

kezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt,

hogy a Fôvárosi Csatornázási Mûvek Zrt. 2008.

május 29-i közgyûlésén Budapest Fôváros Önkor-

mányzata, mint részvényes képviseletében eljáró

személy – a fôpolgármester, vagy az általa megha-

talmazott személy – kötött mandátummal eljárva

„igen” szavazatával támogassa, a Társaság alapsza-

bályának módosítását az elôterjesztés 1. számú

melléklete szerinti tartalommal.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

884/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. §

(1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy

dönt, hogy a Fôvárosi Vízmûvek Zrt. 2008. május

30-i közgyûlésén Budapest Fôváros Önkormányza-

ta, mint részvényes képviseletében eljáró személy

– a fôpolgármester, vagy az általa meghatalmazott

személy – kötött mandátummal eljárva „igen” sza-

vazatával támogassa, a Társaság alapszabályának

módosítását az elôterjesztés 2. számú melléklete

szerinti tartalommal.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

885/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. §

(1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy

dönt, hogy a BDK Budapesti Dísz-és Közvilágítási

Kft. 2008. június 13-i taggyûlésén Budapest Fô-

város Önkormányzata, mint tag képviseletében el-

járó személy – a fôpolgármester, vagy az általa

meghatalmazott személy – kötött mandátummal 

eljárva „igen” szavazatával támogassa, a Társaság

társasági szerzôdésének módosítását az elôter-

jesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

886/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. §

(1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt,

hogy a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.

2008. május 30-i taggyûlésén Budapest Fôváros
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Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró sze-

mély – a fôpolgármester, vagy az általa meghatal-

mazott személy – kötött mandátummal eljárva

„igen” szavazatával támogassa, a Társaság társasági

szerzôdésének módosítását az elôterjesztés 4. szá-

mú melléklete szerinti tartalommal.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

887/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. §

(1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján úgy

dönt, hogy az ÉPÍT Zrt. 2008. évi rendes közgyû-

lésének folytatólagos ülésén Budapest Fôváros 

Önkormányzata, mint tag képviseletében eljáró

személy – a fôpolgármester, vagy az általa megha-

talmazott személy – kötött mandátummal eljárva

„igen” szavazatával támogassa, a Társaság alapsza-

bályának módosítását az elôterjesztés 5. számú

melléklete szerinti tartalommal

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 28/b. pontja: Az egyszemélyes gazdasági
társaságok alapító okiratainak módosítása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

888/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-

kezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy

dönt, hogy a FÔTÁV Zrt. legfôbb szervének hatás-

körében eljárva, módosítja a Társaság alapító ok-

iratának 12. számú módosítását az elôterjesztés 

1. számú melléklete szerinti tartalommal és felha-

talmazza a fôpolgármestert az alapító okirat módo-

sítás aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

889/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-

kezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy dönt,

hogy a Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. legfôbb

szervének hatáskörében eljárva, módosítja a Társa-

ság alapító okiratát az elôterjesztés 2. számú mellék-

lete szerinti tartalommal és felhatalmazza a fôpol-

gármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

890/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. §

(1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján

úgy dönt, hogy a BKV Zrt. legfôbb szervének ha-

táskörében eljárva, módosítja a Társaság alapító

okiratának 22. számú módosítását az elôterjesztés

3. számú melléklete szerinti tartalommal és felha-

talmazza a fôpolgármestert az alapító okirat módo-

sítás aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

891/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. §

(1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján

úgy dönt, hogy az Enviroduna Kft. legfôbb szervé-

nek hatáskörében eljárva, módosítja a Társaság ala-

pító okiratának 10. számú módosítását az elôter-

jesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal és

felhatalmazza a fôpolgármestert az alapító okirat

módosítás aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

892/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-

tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 

szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. §

(1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján

úgy dönt, hogy a Parking Kft. legfôbb szervének

hatáskörében eljárva, módosítja a Társaság alapító

okiratát az elôterjesztés 5. számú melléklete szerin-

ti tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert

az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 29. pontja: Javaslat a Szent István Köz-
gazdasági SzKI és Kollégium bôvítés, tornaterem építés
beruházás engedélyokiratának jóváhagyására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

893/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 12. § 

(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja a

Szent István Közgazdasági SzKI és Kollégium

bôvítése, tornaterem építése elnevezésû beruházási

feladat módosított engedélyokiratát az elôterjesztés

melléklete szerint. 
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Felhatalmazza a fôpolgármestert a módosított en-

gedélyokirat mellékletben szereplô, az elôterjesztô

által módosított tartalommal történô aláírására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Átfogó értékelés a Fôvárosi
Önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

894/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Önkormányzat gyermekvé-

delmi feladatainak 2007. évi ellátásáról készített 

átfogó értékelést. Felkéri a fôpolgármestert, hogy

az átfogó értékelést a Közép-magyarországi Regio-

nális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhiva-

tala részére küldje meg.

Határidô: 2008. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

895/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2008. évi „Átfo-

gó értékelés a Fôvárosi Önkormányzat gyermekvé-

delmi feladatainak ellátásáról” tárgyú elôterjesztést

intézkedési tervvel egészíttesse ki.

Határidô: 2009. május 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

896/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Megbízza a Kerületi Koordinációs Bizottságot,

hogy a fôvárosi kerületekkel együtt tegyen javasla-

tot az alapellátás és a szakellátás hatékonyságának

növelése érdekében és azt terjessze be a Fôváros

Közgyûlés októberi ülésére. 

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fôvárosi Állat- és
Növénykert rekonstrukció II. ütem beruházás címzett 
támogatás maradványa lemondásának engedélyezésére.

Elôadó: dr Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

897/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
hozzájárul a Fôvárosi Állat- és Növénykert címzett

támogatási keretébôl fel nem használt 18 031 077 Ft

lemondásához, és felkéri a fôpolgármestert a meg-

felelô okmányok aláírására.

Határidô: a határozat megjelenését követô 15 na-

pon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a 2008. évi költség-
vetés elfogadásához kapcsolódó beruházási és felújítási
engedélyezési okmányok jóváhagyására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

898/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 9112. Évközi indítású beruházá-

sok címen belül a „Forgalomirányítás fejlesztés

2008.” keretösszegbôl 54 M Ft-ot feloszt az alábbi

feladatokra: 

e) II., Hidegkúti u.–Templom u. keresztezôdésben

jelzôlámás forg.ir. létesítése, szegélykorrekciók

fejlesztési feladatra 8,0 M Ft-ot, 

f) IV., Pozsonyi út 4/a (Shell üzemanyagtöltô állo-

másnál) jelzôlámpás forg.ir. létesítése, szegély-

korrekciók fejlesztési feladatra 8,0 M Ft-ot, 

g) XXI., Kassai – Katona J. u. keresztezôdésben jel-

zôlámpás forg.ir. létesítése feladatra 18,0 M Ft-ot,

h) XXI., Völgy–Erdôalja-Kölcsey u. keresztezô-

désben jelzôlámpás forg.ir. létesítése feladatra

20,0 M Ft-ot. 

Határidô: soron következô költségvetési rendelet-

módosítás kihirdetését követôen azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

899/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. § 

(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja 

a) az elôterjesztés 3–6. sz. mellékleteiben, közle-

kedési ágazat, beruházási feladatai közül az

5719., az 5718., 5721. és 5720. egyedi azonosí-

tó számú feladat pénzeszköz átadás-átvételi

megállapodását, az elôterjesztés 45. sz. mellék-

lete 5115. egyedi azonosító számú felújítási fel-

adat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, va-

lamint az elôterjesztés 7. sz. mellékletében a

„Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesz-

tési terve” elkészítésére irányuló pénzeszköz 

átadás-átvételi megállapodás 1. sz. módosítását,

b) az elôterjesztés 12. sz. melléklete, igazgatási

ágazati feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok”

cím alatt szereplô 5693. beruházási feladat en-

gedélyokiratát,

c) az elôterjesztés 24. sz. melléklete egészségügyi

ágazati feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok”

cím alatt szereplô 2990. egyedi azonosító számú

beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz.

módosítását, 

d) az elôterjesztés 28. sz. melléklete oktatási ága-

zati feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím

alatt szereplô 0033. egyedi azonosító számú be-

ruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. mó-

dosítását, a 29. sz. melléklet szerint 0034. sz.

egyedi azonosító számú beruházási feladat en-

gedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 31. sz.

melléklet szerint a 2784. egyedi azonosító szá-

mú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz.

módosítását, a 19. sz. melléklet szerint a 4967.

egyedi azonosító számú felújítási feladat enge-
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délyokiratának 1. sz. módosítását, a 21. sz. mel-

léklet szerint a 4467. egyedi azonosító számú

felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. mó-

dosítását, a 22. sz. melléklet szerint a 4469.

egyedi azonosító számú felújítási feladat enge-

délyokiratának 1. sz. módosítását, a 18. sz. mel-

léklet szerint a 4204. egyedi azonosító számú

felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz. mó-

dosítását, valamint a 17. sz. melléklet szerint

4207. egyedi azonosító számú felújítási feladat

engedélyokiratának 1. sz. módosítását, 

e) az elôterjesztés 32. sz. melléklete szociálpoliti-

kai ágazati feladatok „I. Jóváhagyandó okmá-

nyok” cím alatt szereplô 0092. egyedi azonosító

számú beruházási feladat engedélyokiratának 

3. sz. módosítását.

Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez

csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tarta-

lommal történô aláírásra.

Határidô: soron következô költségvetési rendelet-

módosítás kihirdetését követôen azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

900/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. § 

(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleg-

gel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szer-

vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.

(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint hatáskörrel 

rendelkezô bizottságok jóváhagyási jogkörét és jó-

váhagyja 

a) az elôterjesztés 2. sz. melléklete, közlekedési

ágazat beruházási feladatai közül az 5692. egye-

di azonosító számú feladat engedélyokiratát, 

b) az elôterjesztés 8–9.sz. mellékletei, városgaz-

dálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok”

cím alatt szereplô, 5695. és az 5697. egyedi azo-

nosító számú beruházási feladatok engedélyok-

iratait, 

c) az elôterjesztés 10. sz. mellékletében kulturális

ágazat „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt

szereplô 5688. egyedi azonosító számú beruhá-

zási feladat engedélyokiratát, valamint a 33. sz.

melléklet szerinti, 5403. egyedi azonosító számú

beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz.

módosítását, 

d) az elôterjesztés 15. sz. melléklete igazgatási

ágazati feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok”

cím alatt szereplô 5679. beruházási feladatok

engedélyokiratát, 

e) az elôterjesztés 35-43. sz. mellékleteiben sze-

replô gazdasági és ellátási feladatok 2253. egye-

di azonosító számú felújítási engedélyokirat 

4. sz., a 2603. egyedi azonosító számú felújítási

engedélyokirat 2. sz., a 3348. egyedi azonosító

számú felújítási célokmány 4. sz., a 3335. egye-

di azonosító számú felújítási engedélyokirat 

2. sz., az 5623. egyedi azonosító számú felújítá-

si engedélyokirat 1. sz., a 2602. egyedi azonosí-

tó számú felújítási engedélyokirat 4. sz., a 3344.

egyedi azonosító számú felújítási engedélyok-

irat 4. sz. módosításait, 

f) az elôterjesztés 25. sz. melléklete oktatási ága-

zati feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím

alatt szereplô 5422. egyedi azonosító számú be-

ruházási feladat célokmányának 3. sz., a 26. sz.

melléklet, az 5436. egyedi azonosító számú be-

ruházási feladat célokmányának 3. sz. módosítá-

sát, a 27. sz. mellékletben szereplô 2865. egyedi

azonosító számú beruházási feladat engedélyok-

iratának 2. sz. módosítását, a 30. sz. melléklet-

ben szereplô 5291. egyedi azonosító számú be-

ruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítá-

sát, valamint a 16. sz. melléklet szerint a 4150.

felújítási engedélyokirat 1. sz. módosítását, 

g) az elôterjesztés 34. sz. melléklete gyermekvé-

delmi ágazati feladatok „I. Jóváhagyandó okmá-

nyok” cím alatt szereplô 3434. egyedi azonosító

számú beruházási feladat engedélyokiratának 

1. sz. módosítását, valamint a 35. sz. melléklet

2078. egyedi azonosító számú beruházási feladat

engedélyokiratának 1. sz. módosítását. 

Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez

csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tarta-

lommal történô aláírásra.

Határidô: soron következô költségvetési rendelet-

módosítás kihirdetését követôen azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

901/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. § 

(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleg-

gel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szer-

vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.

(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,

felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármes-

terre átruházott hatáskörét és jóváhagyja 

a) az elôterjesztés 11., 13. és a 14. sz. mellékletei,

igazgatási ágazati feladatok „I. Jóváhagyandó

okmányok” cím alatt szereplô 5696., 5690. és 

az 5717. beruházási feladatok egyedi azonosító

számú beruházási feladatok engedélyokiratait, 

b) az elôterjesztés 46. sz. melléklete, szociálpoliti-

kai ágazati feladatai 5240. egyedi azonosító szá-

mú engedélyokiratát, 

c) az elôterjesztés 44. sz. mellékletében szereplô

gazdasági és ellátási feladatok 5650. egyedi azo-

nosító számú beruházási engedélyokirat 1. sz.

módosítását, 

d) az elôterjesztés 20. sz. melléklete oktatási ága-

zati feladatok „I. Jóváhagyandó okmányok” cím

alatt szereplô 4433. egyedi azonosító számú fel-

újítási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosí-

tását, 
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e) az elôterjesztés 23. sz. melléklete gyermekvé-

delmi ágazati feladatok „I. Jóváhagyandó okmá-

nyok” cím alatt szereplô 5564. egyedi azonosító

számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. sz.

módosítását. 

Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez

csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tarta-

lommal történô aláírásra.

Határidô: 2008. június 30. 

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

902/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntésekhez kap-

csolódó költségvetési rendeletmódosítást terjessze

a Közgyûlés elé. 

Határidô: 2008. június 30. 

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 33. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának módo-
sítása.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

903/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és

Piac Igazgatósága alapító okiratát a 2. sz. melléklet

szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a 

2. sz. melléklet szerinti módosítás, illetve a 3. sz.

melléklet szerinti egységes szerkezetû alapító ok-

irat aláírására és kiadására.

Határidô: 2008. június 15.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a BKV használtbusz
beszerzésével kapcsolatban II.

Elôadók: dr. Bagdy Gábor, Wertán Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

904/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indít-

ványát, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a BKV Zrt. Igazga-

tótanácsát, hogy a BKV Zrt. Felügyelôbizottsá-

gának határozatait haladéktalanul és azonnal hajtsa

végre.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

905/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor és Wertán Zsolt

módosító indítványát, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a BKV Zrt. felügye-

lôbizottságát, hogy az eddigi megállapítottakat

vizsgálja meg abból a szempontból, hogy az egyes

intézkedéseket ki és milyen hatáskörben eljárva

hozta meg, és a hibákért, hiányosságokért, ter- 

heli-e és milyen mértékû felelôsség az eljárásban

résztvevôket.

Felkéri továbbá a fôpolgármestert, hogy a BKV

Zrt. felügyelôbizottsága által javasolt intézkedések

teljesülésérôl készítsen beszámolót és azt terjessze

a Közgyûlés elé.

Határidô: 25 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

906/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy elfogadja a BKV felügyelôbizottsá-

gának a használtbusz beszerzésrôl szóló jelentését.

A napirend 35. pontja: A FÔGÁZ Zrt. alapszabályá-
nak módosítása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

907/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-

kezdés a) pontjában foglaltak alapján utólagosan

hozzájárul, a FÔGÁZ Zrt. alapszabályának módo-

sításához, az elôterjesztés 1. sz. melléklete szerinti

tartalommal.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat az új nagykörúti 
villamos jármûbeszerzés projekt részleges pénzügyi el-
számolására, és a pénzeszköz átadás-átvételi megállapo-
dás 4. sz. módosítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

908/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi az új nagykörúti villamos jármû-

beszerzés projekt részleges pénzügyi elszámolását

az elôterjesztésben foglaltak szerint. 

909/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy jelen elôterjesztés 3. sz. mel-

lékletében kimutatott 540 757 €, azaz 137,9 M Ft

(255 Ft/€ árfolyam) a villamosok légkondicionálá-
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sára kerüljön felhasználásra utólagos elszámolás

alapján, ezért jóváhagyja, megköti a villamos jár-

mûfejlesztésre végleges pénzeszköz átadás-átvéte-

lérôl szóló megállapodás 4. sz. módosítását az 5. sz.

mellékletben szereplô tartalommal és felkéri a

fôpolgármestert annak aláírására. 

Határidô: 15 nap 

Felelôs: dr. Demszky Gábor

910/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen az EIB

hitelszerzôdés szerinti projekt zárójelentés elkészí-

tésérôl és az EIB részére történô megküldésérôl. 

Határidô: 2009. november 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 37. pontja: Javaslat az 1-es, 3-as villa-
mos és az É–D regionális gyorsvasút projektek támoga-
tási szerzôdéseinek módosítására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

911/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 1. sz. mellék-

lete szerinti tartalmú, „1-es, 3-as villamos meg-

hosszabbítása I. ütem” projekt elôkészítésére vo-

natkozó támogatási szerzôdés módosítását, egyben

felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

912/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 2. sz. mel-

léklete szerinti tartalmú, az „Észak – Déli irányú 

regionális gyorsvasút Békásmegyer – Szentendre

közötti szakasza projekt” elôkészítésére vonatkozó

támogatási szerzôdés módosítását, egyben felkéri a

fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Bp., XI. ker. 4445/1 hrsz.-ú
ingatlan („Gomba”) tulajdonjogának cseréje.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

913/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Ughy Attilának az elôterjesztés tár-

gyalásának – következô ülésre történô – elnapolá-

sára irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

914/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az 1966/2005. (IX. 1.) Fôv.

Kgy. határozattal jóváhagyott, a BKV-val az ingat-

lan tulajdonjogának rendezésére vonatkozóan lét-

rejött megállapodás visszamenôleges hatállyal

történô felbontásáról rendelkezô, az elôterjesztés 6.

számú mellékletét képezô megállapodást.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

915/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapest XI. kerület (4445/1)

helyrajzi számú ingatlan tulajdonjogának az Új-

buda Önkormányzat tulajdonát képezô 4568/223

hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogával történô cseréjére

vonatkozó szerzôdést, és egyetért az ingatlannak a

Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. tulajdonába

történô adással.

Felkéri a fôpolgármestert az elôterjesztés 7. számú

mellékletét képezô csereszerzôdés aláírására és az

ingatlannak a BKV Zrt. tulajdonába adásával kap-

csolatos intézkedések megtételére.

Határidô: 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Fôvárosi tulajdonosi hozzá-
járulás a 4-es metróvonal II. szakaszának vasúthatósági
engedélyezési eljárásához.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

916/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
tulajdonosi hozzájárulást ad a 4-es metróvonal 

II. szakaszának építési munkáival érintett fôvárosi

tulajdonú, az 1. sz. melléklet szerinti ingatlanoknak

a metróépítéshez történô igénybevételéhez. Felkéri

a fôpolgármestert, a 2. sz. melléklet szerinti tulaj-

donosi hozzájárulás kiadására.

Határidô: a döntést követô 10 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 40. pontja: Budapesti Központi Szenny-
víztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei – Kohéziós
Alap határozat módosítás.

Elôadó: Hagyó Miklós
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

917/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a Kohéziós Alapból támogatott „Budapesti

Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó lé-

tesítményei” címû projekt Kohéziós Alap határozat

módosítása iránt elôterjesztett kérelem tervezeté-

vel és felkéri a fôpolgármestert, hogy az Európai 

Bizottsághoz való benyújtás érdekében a kérelem

tervezetét a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz-

térium Fejlesztési Igazgatósággal együttmûködés-

ben küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

918/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Megerôsítve a „Budapesti Központi Szennyvíz-

tisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” címû

projekttel kapcsolatos korábbi kötelezettségvállalá-

sait, Budapest Fôváros Önkormányzata, mint ked-

vezményezett nevében kijelenti, hogy az Európai

Bizottság határozatmódosító döntése esetén a pro-

jektet a módosult tartalomnak megfelelôen valósít-

ja meg.

Határidô: 2010. december 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

919/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az Európai Bizott-

ság határozatmódosító döntését követôen a Kohé-

ziós Alap társszervekkel egyeztetett támogatási

szerzôdés módosítást, illetve a projekt engedélyok-

iratának szükséges módosítását terjessze a Fôvá-

rosi Közgyûlés elé.

Határidô: Európai Bizottság határozatmódosító

döntésének kézhezvételét követô 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Elôterjesztés a XVII. ker. 
Rákos-patak menti kerékpárút építésének támogatásáról
és a tulajdonosi hozzájárulás megadásáról.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

920/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat tulaj- 

donában lévô Budapest XVII. ker. 0138673/5,

0137657/2, 128155/5, 0138673/7, 128535 és

128575 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a 75/2007.

(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdésben

foglalt hatáskörében eljárva megadja a tulajdonosi

hozzájárulását az ingatlanokon kerékpárút létesíté-

se céljából, jóváhagyja az elôterjesztés 1. és 2. sz.

mellékletét képezô tulajdonosi hozzájárulást és 

a KMOP pályázathoz szükséges támogató nyilat-

kozatot, egyben felkéri a fôpolgármestert az 1. és 

2. sz. mellékletek aláírására.

Határidô: 15 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Pro Cultura Urbis
Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

921/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapí-

tó okiratát a 2/a. sz. melléklet szerinti tartalommal,

és felkéri a fôpolgármestert a módosítás, illetôleg a

2/b. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat Budapest Fôváros

Önkormányzata képviseletében történô aláírására

és kiadására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a Madách Színház
Kht. közszolgáltatási szerzôdésének módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

922/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Madách Színház Kht. közszolgálta-

tási szerzôdésének módosítását a 2. sz. melléklet

szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a

szerzôdés melléklet szerinti tartalommal történô

aláírására.

Határidô: a határozathozatalt követô 30 napon 

belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 44. pontja: Javaslat a Katinyi mártírok
emlékmûve létrehozása céljából forrás biztosítására, a
beruházási célokmány és a képzômûvészeti pályázati
kiírás jóváhagyására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

923/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a Katinyi mártírok emlékmûve

létrehozása érdekében a Lengyel Köztársaság Kor-

mányának intézménye, a Vértanúk és Szabadság-

harcosok Emlékét Védô Tanácsa nevében 100 000

euró támogatást nyújt, azaz cca. 25,5 M Ft-ot

(255,0 Ft/euró árfolyamon) az 1. sz. melléklet sze-

rinti szándéknyilatkozat alapján. 
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924/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a lengyel féllel történô pénz- 

eszköz átadás-átvételi megállapodás megkötéséig 

a Fôvárosi Önkormányzat 25,50 M Ft-ot biztosít a

(100 000 euró, azaz cca. 255,0 Ft/euró árfolyamon)

a „9300 Általános tartalék” cím terhére vissza-

pótlási kötelezettség mellett. Ennek érdekében

csökkenti a „9300 Általános tartalék” kiadási elô-

irányzatát 25,50 M Ft-tal és egyidejûleg azonos 

összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beru-

házások” címen belül a „Katinyi mártírok emlék-

mûve elkészítése” feladat elôirányzatát. A feladat

összköltségét 55,5 M Ft-tal veszi tervbe.

925/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-

csolódó költségvetési rendelet módosítására vonat-

kozó javaslatot terjessze a Közgyûlés elé.

Határidô: a Közgyûlés júniusi rendes ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

926/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyû-

lés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló

7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beru-

házási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az

illetékes bizottságokra átruházott hatáskört és jóvá-

hagyja a „Katinyi mártírok emlékmûve elkészí-

tése”tárgyú célokmányt a 2. sz. melléklet szerinti 

tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a célok-

mány aláírására.

Határidô: a költségvetési rendeletmódosítás jóvá-

hagyását követôen azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

927/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Megbízza a Budapest Galériát a nemzetközi kép-

zômûvészeti pályázat kiírásával és lebonyolításával

a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 45. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás megkötésére „A zsidó munkaszol-
gálatosok emlékmûve” létrehozása céljából.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

928/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy létrehozásra kerüljön „A zsidó

munkaszolgálatosok emlékmûve” több szervezet

összefogásával, a Miniszterelnöki Hivatal, Oktatási

és Kulturális Minisztérium, Honvédelmi Miniszté-

rium, valamint a Fôvárosi Önkormányzat pénzügyi

támogatásával.

929/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az emlékmû 

megvalósításához 10 M Ft hozzájárulást biztosít. 

A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti

a „9300 Általános Tartalék” cím kiadási elôirány-

zatát 10 M Ft-tal és ugyanezzel az összeggel

elôirányzatot biztosít az új „8418 „A zsidó munka-

szolgálatosok emlékmûve létesítése” cím kiadási,

azon belül felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Áht.-n kívülre elôirányzatán.

Felkéri a fôpolgármestert, hogy a szükséges költ-

ségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a

Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: 2008. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

930/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési

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

rendelet 49. § (9) bekezdés alapján eseti jelleggel

magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat vagyo-

náról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok

gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy.

rendelet 42. § a) pontjában foglalt átruházott ha-

táskört, és jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 

1. sz. mellékletét képezô pénzeszköz átadás-átvételi

megállapodást, valamint felkéri a fôpolgármestert a

megállapodás aláírására.

A napirend 46. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közgyû-
lés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) be-
kezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására – Buda-
pest XI. kerület, Hunyadi János út–Dr. Papp Elemér 
utca–Duna folyam által határolt terület Kerületi Szabá-
lyozási Terve.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

931/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) be-

kezdésével összhangban a Budapest XI. kerület,

Hunyadi János út–Dr. Papp Elemér utca–Duna fo-

lyam által határolt területre készült szabályozási

tervvel egyetért.

932/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
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 47. pontja: Tájékoztató a Régi pesti zsi-
dónegyed rehabilitációját elôkészítô szakmai bizottság
munkájáról, javaslat a további intézkedésekre.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

933/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Ladányi János részére hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

934/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Fôvárosi Szabályozási Keretterv-

rôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet mó-

dosítására vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

935/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a változtatási tilalom elrendelésérôl

szóló rendelet megalkotására vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

936/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslat 5. pontját nem 

fogadja el, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,

hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál kez-

deményezze Belsô-Erzsébetváros területére a mû-

emléki jelentôségû terület kijelölés kiterjesztését.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

937/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslat 6. pontját nem 

fogadja el, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,

hogy dolgoztassa ki Belsô-Erzsébetváros és a to-

vábbi világörökségi és mûemléki jelentôségû terü-

letekre vonatkozó gazdasági ösztönzô rendszer

megalkotását.

Határidô: az elfogadástól számított hat hónap

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

938/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslat 7. pontját nem fo-

gadja el, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,

hogy tegyen szervezeti javaslatot a városrehabilitá-

ciós társaság felállításának feltételeire.

Határidô: az elfogadástól számított hat hónap

Felelôs: dr. Demszky Gábor.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

939/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Halmágyi Judit módosító indítvá-

nyát, mely szerint:

„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy felkéri 

Erzsébetváros képviselô-testületét, hogy a változ-

tatási tilalom elrendelését az Étv. 20. § (1) bekez-

déssel összhangban a szabályozási terv készítésé-

nek idôszakára, annak hatálybalépéséig rendelje el.”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

940/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Városfejlesztési és Városkép-vé-

delmi Bizottság javaslatára felkéri a fôpolgármes-

tert, hogy az elôterjesztés 1. számú térkép-mellék-

letében szereplô területet oly módon vizsgáltassa

meg, hogy a belsô kerületekre (VI; VII; VIII; 

IX. kerület) egységes szabályozás vonatkozzon.

Határidô: 2008. szeptember 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Hozzájárulás kérése az OTP
Bank Nyrt. 25 milliárd forint összegû hosszú lejáratú
hitelszerzôdés átruházásához.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

941/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az OTP

Bank Nyrt. és a Fôvárosi Önkormányzat között

2006. március 24-én aláírt 25 MdFt összegû hosz-

szúlejáratú hitelszerzôdésbôl eredô jogait és kötele-

zettségeit az OTP Bank Nyrt. átruházza a Dexia

Kommunalkredit Bank AG-ra azzal, hogy a fôvá-

rossal közvetlenül kapcsolatot tartó ügynök tovább-

ra is az OTP Bank Nyrt. marad. Felkéri a fôpol-

gármestert, hogy a 3. sz. melléklet szerinti nyilatko-

zatot írja alá és küldje meg az OTP Nyrt. részére.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat a Fôvárosi Állat- és
Növénykert részleges rekonstrukció II. ütem befejezésé-
hez kapcsolódó egyszeri beszerzések fedezetének biztosí-
tására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

942/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „9113 FÁNK részleges rekonst-

rukció II. ütem elsô készlet beszerzésre” címen 
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céltartalékon rendelkezésre álló 71 400 E Ft keret

terhére, a Fôvárosi Állat- és Növénykert a költség-

vetési intézmény részére a rekonstrukció befejezé-

sébôl adódó egyszeri mûködési kiadásokra az ön-

kormányzat 71 400 E Ft támogatást biztosít az

alábbiak szerint:

– állatvásárlás 54 350 E Ft

– berendezések, felszerelések 17 050 E Ft 

összesen: 71 400 E Ft

943/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a pénzügyi fedezet biztosítása 

érdekében csökkenti a „9113 FÁNK részleges 

rekonstrukció II. ütem elsô készlet beszerzésre”

cím elôirányzatát 71,4 M Ft-tal, és ezzel egyidejû-

leg megemeli azonos összeggel az „5701 Fôvárosi 

Állat- és Növénykert” támogatási és kiadási, azon

belül a dologi kiadások elôirányzatát. 

944/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-

csolódó költségvetési rendelet módosítására vonat-

kozó javaslatot terjessze a Közgyûlés elé.

Határidô: a Közgyûlés soron következô rendes

ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat a XI. kerület Ok-
tóber huszonharmadika utca–Fehérvári út–Bercsényi 
utca–Váli utca által határolt terület (Skála tömb) fejlesz-
téséhez kapcsolódó településrendezési szerzôdés szöve-
gének módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

945/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 3. számú

mellékleteként csatolt településrendezési szerzôdést

és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: 2008. június 15.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: A Budapesti Színházi Tanács
létrehozásának koncepciója.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

946/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy létrehozza a Budapesti Színházi 

Tanácsot a módosított 1. sz. mellékletben foglalt fel-

adatkörökre és vonatkozó alapelvekre figyelemmel.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

947/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Budapesti Szín-

házi Tanács megalakulásával összefüggô intézke-

déseket tegye meg.

Határidô: 2008. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a Budapesti Operett
Színház és a Budapest Galéria alapító okiratának módo-
sítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

948/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Budapesti Operett Színház (1051 Bu-

dapest, Sas u. 8.) alapító okiratát. Felkéri a fôpol-

gármestert az 1/a. számú melléklet szerinti módosí-

tás aláírására, valamint a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. számú mel-

léklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

949/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Galéria (1056 Budapest,

Szabad sajtó út. 5.) alapító okiratát. Felkéri a fôpol-

gármestert a 2/a. számú melléklet szerinti módosí-

tás aláírására, valamint a módosításokkal egységes

szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b. számú mel-

léklet szerinti aláírására és kiadására. 

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Közhasznúsági jelentés és
beszámoló a Támasz Alapítvány 2007. évi mûködésérôl.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

950/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Támasz Alapítvány 2007. évi mûködé-

sérôl szóló közhasznúsági jelentést és beszámolót.

951/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Támasz Alapít-

vány 2007. évi tevékenysége legfontosabb adatai-

nak az alapító hivatalos lapjában történô nyilvános-

ságra hozataláról gondoskodjon.

Határidô: elfogadást követô 30 napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzatának József Attila Átmeneti Otthona és
Budapest Fôváros Önkormányzatának Átmeneti Otthona
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(Breznó köz) jogutód nélküli megszüntetéséhez és a vég-
leges létszámleépítésekhez kapcsolódó kifizetések elszá-
molására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

952/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a „4206 Budapest Fôváros Önkormány-

zatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona

(1142 Budapest, Dorozsmai u. 21/B)” intézmény-

ben és a „4231 Budapest Fôváros Önkormányza-

tának Átmeneti Gyermekotthona (1118 Budapest,

Breznó köz 10–12.)” intézményben az óvodai ne-

velési és az átmeneti gondozási tevékenység (2007.

augusztus 31-i) és a két intézmény (2007. de-

cember 31-i) jogutód nélkül megszüntetéséhez a 

764-765/2007. és a 768-769/2007. (V. 31.) Fôv. Kgy.

határozatok szerint megelôlegezett 115 367 E Ft-ra

vonatkozó elszámolást. Az elszámolás alapján

ténylegesen 1156 E Ft maradvány keletkezett a két

intézménynél. 

A napirend 55. pontja: Javaslat az önkéntes tûzoltó
egyesületek támogatása utalásának engedélyezésére.

Elôadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

953/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek részé-

re a „8440 Önkéntes tûzoltó egyesületek támogatá-

sa” címen szereplô 6000 E Ft összegû elôirányzat

terhére a mûködési célú támogatási összeg utalását:

Határidô: a szolgáltatási szerzôdésekben foglaltak

szerint

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Beszámoló a Budapesti In-
formáció-gazdálkodási Alap 2007. évi felhasználásáról.

Elôadó: Katona Kálmán

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

954/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Budapesti Információ-gazdálkodási Alap 2007.

évi felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

A napirend 57. pontja: Javaslat a fôvárosi kitüntetô
díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992.
(X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: Ughy Attila

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

955/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról

és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv.

Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 58. pontja: Javaslat a díszpolgári cím és
a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását elôkészítô
Ideiglenes Bizottság megválasztására.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

956/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj 2008.

évi adományozásának elôkészítésére Ideiglenes Bi-

zottságot hoz létre, amely elnökének és tagjának:

Devánszkiné dr. Molnár Katalint MSZP,

tagjainak:

Dr. Balogh Pált MSZP

Csomós Miklóst FIDESZ

Danielisz Bélát MSZP

Dr. Endrédy Istvánt KDNP

Germánné Vastag Györgyit MSZP

Gy. Németh Erzsébetet MSZP

John Emesét SZDSZ

Kucsák Lászlót FIDESZ

László Zoltánt FIDESZ

Orbán Gyöngyit FIDESZ

Dr. Szolnoki Andreát SZDSZ

Dr. Vaskor Lászlót MDF

választja meg.

957/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri az Ideiglenes Bizottságot, hogy javaslatát a

Közgyûlés ülésére döntésre terjessze elô.

Határidô: 2008. szeptember 25.

Felelôs: Ideiglenes Bizottság elnöke
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Támogatott megnevezése
Támogatás

(E Ft) 

Pilisvörösvári Önkéntes Tûzoltó 

Egyesület 1800  

Pilisborosjenô (Weindorf) Önkéntes 

Tûzoltó Egyesület 850  

Pilisszentiváni Polgárôrség 

és Tûzoltó Egyesület 1200  

Solymári Polgárôrség 

és Tûzoltó Egyesület 1100  

Készenléti Szolgálatok 

Nagykovácsi Egyesülete 850  

Perbál Község Tûzoltó Egyesület 200  

ÖSSZESEN: 6000



A napirend 59. pontja: Javaslat a FOK Kht. non-
profit korlátolt felelôsségû társasággá való átalakulásá-
ra II. ütem.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

958/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-

gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (1) be-

kezdés d) pontja alapján úgy dönt, hogy a Fôvárosi

Oktatástechnológiai Központ Közhasznú Társaság

az alapító okirat módosításával nonprofit korlátolt

felelôsségû társaságként mûködik tovább. 

959/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Oktatástechnológiai Központ

Közhasznú Társaság alapító okiratát a 2. sz. mel-

léklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgár-

mestert a módosítás, valamint a 3. sz. melléklet

szerinti változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidô: döntést követô 60 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 60. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közok-
tatás-fejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módo-
sítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

960/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési

Közalapítvány (1052 Budapest, Városház u. 9–11.)

alapító okiratát a módosított 2. számú melléklet

szerinti tartalommal módosítja és felkéri a fôpol-

gármestert az alapító okirat módosítás és a módo-

sított 3. számú melléklet szerinti módosításokkal

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírá-

sára és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba

vételi eljárás megindítására.

Határidô: a döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

961/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja Andor Mihály (2045 Törökbálint, Petôfi u.

41.) felügyelôbizottsági tag 4. számú mellékletként

csatolt lemondó nyilatkozatát.

962/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány

(1052 Budapest, Városház u. 9–11.) felügyelô-

bizottsági tagjának három éves határozott idôtar-

tamra, 2008. június 1. napjától 2011. május 31.

napjáig Pertl Gábort (1119 Budapest Nándorfehér-

vári út 26.) választja meg.

Határidô: a döntést követô 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 61. pontja: Javaslat intézkedési terv el-
fogadására az iskolai erôszak megelôzése érdekében.

Elôadók: dr. Demszky Gábor, Germánné dr. Vastag

Györgyi, John Emese

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

963/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a szakértôkbôl álló munkacsoport által

elkészített javaslatokat a 2. sz. melléklet szerinti

tartalommal és felkéri a fôpolgármestert, hogy azt

küldje meg Budapest fôváros oktatási/nevelési in-

tézményeinek és fenntartóiknak.

Határidô: 2008. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

964/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a szakértôkbôl álló munkacsoport által

elkészített intézkedési tervet a 3. sz. melléklet sze-

rinti tartalommal. 

965/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Az intézkedési terv végrehajtásához 2008-ban 

39,8 M Ft-ot (ebbôl dologi kiadásokra egyszeri jel-

leggel 25 M Ft, tartós jelleggel 4 hónapra össze-

sen 14,8 M Ft, személyi juttatások és járulékok 

10 M Ft, dologi kiadások 4,8 M Ft) 2009-ben pedig

egyszeri jelleggel további 30 M Ft-ot biztosít. Fel-

kéri a fôpolgármestert, hogy az iskolai agresszivi-

tás visszaszorítására készített intézkedési terv vég-

rehajtásához szükséges 2008 évi fedezet biztosítá-

sára vonatkozó javaslatot a tanévi feladatváltozá-

sokkal egyidejûleg terjessze a Közgyûlés októberi

ülése elé, illetve a további évek költségvetésében

szerepeltesse a szükséges elôirányzatokat.

Határidô: 2008. október 30, ill. az éves költségve-

tések készítése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

966/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az intézkedési terv

végrehajtásáról – a szakértôi munkacsoport közre-

mûködésével – számoljon be a Közgyûlésnek, s ad-

jon további javaslatot az iskolai agresszió vissza-

szorítására.

Határidô: 2009. június 30.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat a 2006/2007. évi
drogellenes, drogprevenciós programok – közszolgálta-
tási szerzôdéssel történô – támogatásának összegzésére,
elszámolására.

Elôadó: Horváth Csaba
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Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

967/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a jelen elôterjesztésben meghatározott

Szervezetek 2006. évi „8428 Fôvárosi Drogellenes

Program” címkód elôirányzatból nyújtott támoga-

tásokról szóló beszámolóit. 
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Szervezet Szakmai program címe
Támogatási összeg 

(ezer Ft)

Caritas Hungaria (korábban 
„Szenvedélybetegek korai kezelésbe vétele” 1 000

Magyar Karitász Rév Szolgálat) 

Drogprevenciós Alapítvány „Civil AIDS megelôzô tûcsere program folytatása” 2000  

Belvárosi Tanoda Alapítvány 

(Megálló Csoport) 
„Nappali rehabilitáció, közösségi és foglalkoztatási program” 1 200

Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 
„Szenvedély-betegek alacsonyküszöbû ellátása” 1400  

Baptista Szeretetszolgálat

Alapítvány 
„Utcai szociális munka Budapest területén”  1 400 

Kék Pont Drogkonzultációs 

Központ és Drogambulancia „Utcai megkeresô tevékenység”  1 300

Alapítvány 

MAGADÉRT 

Drogmentességet Védô „Magas-küszöbû absztinencia megtartó programok” 1 500

Alapítvány 

Sziget Droginformációs 

Alapítvány  
„Az Életvezetési Központ egészségfejlesztô program” 1 300 

Nyírô Gyula Kórház 

Drog Ambulancia „Methadon program folytatása” 1 600

és Prevenciós Központ 

Drog Stop Budapest

Egyesület  
„Telefonos segélyszolgálat mûködtetésére” 2 500  

Drogprevenciós Alapítvány „Drogbusz mobil prevenciós szolgálat költségeire” 2 500  

Jövôbarát Alapítvány
„Éjféli Asztalitenisz Sportbajnokság” drogprevenciós, 

egészségnevelô tevékenység 
1 300

Drogprevenciós Alapítvány „Dzsumbuj és tûcsere” 2 139  

Kék Pont Drogkonzultációs 

Központ és Drogambulancia „Jogsegély szolgálat mûködtetése” 1 000

Alapítvány  

Ökumenikus Segélyszervezet 

Soroksári Addiktológiai „Ártalomcsökkentô” 2 000

Centrum 

Baptista Szeretetszolgálat 

Alapítvány 
„Drogfüggô Hajléktalanok Menedékhelye fejlesztésére” 2 000

Mindösszesen: 26 139

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor



A napirend 63. pontja: Javaslat a fôvárosi drogfo-
gyasztás visszaszorítását célzó pályázat kiírására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

968/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi

költségvetésében biztosított „8428 Fôvárosi drog-

ellenes program” keretösszegbôl 23 529 E Ft ere-

jéig pályázatot ír ki az 1. számú melléklet szerinti

tartalommal. Egyben felkéri a fôpolgármestert,

hogy gondoskodjon a pályázati kiírás – elôter-

jesztés 1–3. sz. mellékleteiben foglalt tartalommal

történô – közzétételérôl.

Határidô: 2008. június 15.

Felelôs: dr. Demszky Gábor

969/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a rövidített pályázati kiírásának 

díja a „8428 Fôvárosi drogellenes program” keret

összegébôl kerüljön kifizetésre. Ezért a „8428

Fôvárosi drogellenes program” címkódról 110 E Ft

összeget átcsoportosít a „7204 Egészségügyi felada-

tok” címkódra dologi kiadásokra hirdetési díj fede-

zetére.

Határidô: a májusi Közgyûlést követôen, a kihir-

detés napján

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

970/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Csökkenti a „8428 Fôvárosi drogellenes program”

cím elôirányzatát 2500 E Ft-tal és egyidejûleg

megemeli a „1112 Nyírô Gyula Kórház” cím támo-

gatási és kiadási, azon belül dologi kiadását a

Drogambulancia, „Metadon program folytatása” c.

szakmai program kifizetésére.

Határidô: a májusi Közgyûlést követôen, a kihir-

detés napján

Felelôs: dr. Demszky Gábor

971/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
A pályázatok értékelésére hét tagú eseti munkacso-

portot hoz létre, melynek tagjai:

– Fôpolgármesteri Hivatal Humán Várospolitikai

Fôpolgármester-helyettesi Iroda egy delegáltja,

– Fôpolgármesteri Hivatal Egészségügyi Ügyosz-

tály két delegáltja,

– Szociális és Munkaügyi Minisztérium egy dele-

gáltja,

– Egészségügyi Minisztérium egy delegáltja,

– Nemzeti Drogmegelôzési Intézet egy delegáltja,

– Nyírô Gyula Kórház egy delegáltja.

Határidô: 2008. július 31.

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

972/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-

csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-

kozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés június havi ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 64. pontja: Javaslat a Budapesti Sport-
szövetségek Szövetsége támogatására (SZ, D, R jelû pá-
lyázatok kiírására és bonyolítására).

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

973/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi elô-

irányzata (ezen belül a mûködési célú pénzeszköz-

átadás Áht-n kívülre sorának) terhére, a Budapesti

Sportszövetségek Szövetsége részére, 53 000 E Ft

támogatást biztosít a mellékletben szereplô sport-

szakmai együttmûködési megállapodás alapján.

Ezen támogatási keretösszegen belül a megállapo-

dásban foglaltak szerint a szabadidôs sportszerve-

zetek pályázatára („SZ” jelû pályázat) 16 000 E Ft-

ot, a diáksport szervezetek pályázatára (D jelû pá-

lyázat) 15 000 E Ft-ot, valamint a budapesti terüle-

ti sportági szak-, és sportszövetségek kiemelt ren-

dezvényfeladatai pályázatára („R” jelû pályázat)

22 000 E Ft-ot biztosít. Továbbá jóváhagyja és

megköti a mellékelt támogatási szerzôdést és felké-

ri a fôpolgármestert annak aláírására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 65. pontja: Javaslat sportszövetségek és
sportági szakszövetségek támogatására a „8413 Sport-
célú támogatás” cím 2008. évi elôirányzata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

974/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2008. évi elô-

irányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket

támogatja. Jóváhagyja, megköti a 2. sz. melléklet-

ben szereplô minta szerinti sportszakmai együtt-

mûködési megállapodásokat és felkéri a fôpol-

gármestert azok aláírására.
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Sor-
Támogatás

szám
Megnevezés Támogatott cél összege

(E Ft-ban) 

11. Budapesti Amatôr-Box A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség  versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 720

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

12. Budapesti Asztalitenisz A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 700  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

13. Budapesti Atlétikai A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 7 850  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

14. Budapesti Evezôs A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 050  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

15. Budapesti Kajak-Kenu A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 3 150  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

16. Budapesti Kézilabda A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 4 000  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

17. Budapesti Kosárlabdázók A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetsége versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 4 200  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

18. Budapesti Labdarúgó A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 7 750  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

19. Budapesti Modellezô A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 600  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

10. Magyar Rádióamatôr A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség Budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten

Szövetsége megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 250  

11. Budapesti Röplabda A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 800  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

12. Budapesti Sakk A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 800  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

13. Budapesti Sportlövô A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 2 250  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

14. Budapesti Tájfutók A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetsége versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 700  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

15. Budapesti Tekézôk A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetsége versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 220  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

16. Budapesti Tenisz A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 2 400  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

17. Budapesti Torna A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 3 000  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 
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Sor-
Támogatás

szám
Megnevezés Támogatott cél összege

(E Ft-ban) 

18. Budapesti Regionális A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Judo Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 2 200  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

19. Budapesti Területi Úszó A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 2 680  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

20. Budapesti Tollaslabdázók A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetsége versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 800  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

21. Budapesti Triatlon A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 700  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

22. Budapesti Vízilabda A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 200  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

23. Budapesti Vívó A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 950  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

24. Budapesti Birkózó A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 750  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

25. Budapesti Búvár A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 400  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

26. Budapesti Ijász A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 370  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

27. Budapesti Kerékpáros A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 200  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

28. Budapesti Súlyemelô A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 160

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

29. Budapesti Élet és A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Vízimentô Szövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 150  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

30. Budapesti Természetbarát A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Sportszövetség versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 7 100  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

31. Budapesti Wellness A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Életmódklubok Szövetsége versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 200  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

32. Fogyatékkal Élôk  A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Budapesti Sportszövetsége versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 3 000  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

33. Közép-magyarországi 
A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti

Technikai és Tömegsport-
versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 3 000

klubok Budapesti 
Szövetsége 

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására

34. Sportegyesületek A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Budapesti Szövetsége versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 600  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 



Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 66. pontja: Javaslat a 29732/1 helyrajzi
számú (Budapest XIV. ker., Állatkerti út) osztatlan közös
tulajdonban álló ingatlan használatának megosztásáról
szóló szerzôdés jóváhagyására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

975/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a 29732/1 helyrajzi számú (Budapest,

XIV. ker., Állatkerti út) osztatlan közös tulajdon-

ban álló ingatlan használatának megosztásáról szóló

szerzôdés tartalmával. Jóváhagyja, megköti a mel-

léklet szerinti – 29732/1 hrsz.-ú ingatlanra vonat-

kozó – osztatlan közös tulajdon használatának

megosztását tartalmazó szerzôdést és felkéri a

fôpolgármestert annak aláírására.

A napirend 67. pontja: Javaslat a „Sportolj Velünk”
fôvárosi középiskolás program megvalósítására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

976/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
támogatja, hogy a fôvárosi középiskolás korú ta-

nulók sportolásának segítése, az intézményi aktív

sportélet elismerése és továbbfejlesztésének ösz-

tönzése érdekében, a Városligeti Mûjégpálya intéz-

mény bevonásával a fôvárosi középiskolák számá-

ra, a Fôvárosi Önkormányzat és az Adidas Buda-

pest Kft. közös szervezésében pályázat kerüljön 

kiírásra a jelen elôterjesztésben foglalt szempont-

rendszer figyelembevételével. 

977/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a „8407 Sportolj velünk fôváros”

cím kiadási, azon belül mûködési célú pénzeszköz

átadás Áht-n kívülre elôirányzatáról az „S” (Spor-

tolj Velünk Fôváros) jelû pályázat – a Sport Ügy-

osztály felügyelete és irányítása mellett történô –

bonyolítására 20 000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502

Városligeti Mûjégpálya” cím támogatási és kiadási

(ezen belül dologi kiadás: 20 000 E Ft) elôirányza-

tára. 

978/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 977/2008. (V. 29.)

Fôv. Kgy. határozathoz kapcsolódó rendeletmódo-

sítást terjessze a Közgyûlés elé.

Határidô: a Közgyûlés júniusi rendes ülése 

Felelôs: dr. Demszky Gábor

979/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázatnak a

Városligeti Mûjégpálya által történô kiírása és le-

bonyolítása érdekében tegye meg a szükséges in-

tézkedéseket.

Határidô: a közgyûlési döntést követô 10 napon

belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 68. pontja: Javaslat egyedi kérelmek tá-
mogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím elô-
irányzata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

980/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím

2008. évi elôirányzata (ezen belül a mûködési célú

pénzeszközátadás Áht-n kívülre sorának) terhére

az alábbi szervezeteket támogatja:
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Sor-
Támogatás

szám
Megnevezés Támogatott cél összege

(E Ft-ban) 

35. Harci Mûvészetek A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Budapesti Szövetsége versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 1 100  

megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására 

36. Budapesti A szakszövetség mûködési költségeinek, budapesti
Egyetemi-Fôiskolai versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten 5 000

Sportszövetség megrendezésre kerülô nemzetközi eseményeinek támogatására

Összesen: 80 000



Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szer-

zôdéseket (1–7. számú mellékletek) és felkéri a

fôpolgármestert azok aláírására.

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

981/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a költségvetésrôl

szóló 15/2008. (III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 13. §

(3) bekezdése alapján a fôpolgármesterre és az

Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átru-

házott, a „8413 Sportcélú támogatás” címrôl intéz-

ményi címre történô átcsoportosítási, illetve az át-

csoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát és

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím

kiadási, azon belül mûködési célú pénzeszköz át-

adás Áht.-n kívülre elôirányzatáról 500 E Ft-ot 

átcsoportosít az „1107 Egyesített Szent István és

Szent László Kórház” támogatási és kiadási (ezen

belül dologi kiadás: 500 E Ft) elôirányzatára az 

intézmény által megrendezésre kerülô Egészség és

Sportnap kiadásaira.

982/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 981/2008. (V. 29.)

Fôv. Kgy. határozathoz kapcsolódó rendeletmódo-

sítást terjessze a Közgyûlés elé.

Határidô: a Közgyûlés júniusi rendes ülése 

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 69. pontja: Javaslat a Budapest X., Nép-
ligeti „Építôk” Tenisztelep (hrsz.: 38442/10) ingatlan 
állami tulajdonú részének önkormányzati tulajdonba vé-
telére vonatkozó 404-405/2007. (III. 21.) Fôv. Kgy. hatá-
rozat módosítására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

983/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy tekintettel az állami vagyonról szóló,

illetve az állami vagyonnal való gazdálkodásra vo-

natkozó jogszabályok, továbbá a Fôvárosi Önkor-

mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulaj-

donosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet változá-

saira, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. kéré-

sének megfelelôen megerôsíti a 404/2007. (III. 1.)

Fôv. Kgy. határozatban foglaltakat, miszerint a

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. §-a, to-

vábbá az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.

törvény 36. §-a alapján meg kívánja szerezni – a

természetben Budapest X. ker., Népligetben talál-

ható – 38442/10 hrsz.-ú ingatlan állami tulajdonba

lévô 5734/317786 tulajdoni hányadának tulajdon-

jogát.

984/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Az ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba

vétele érdekében a 405/2007. (III. 1.) Fôv. Kgy. 

határozatban foglaltaknak megfelelôen felkéri a

fôpolgármestert, hogy az állami vagyonnal való

gazdálkodásra vonatkozó 254/2007. (X. 4.) Korm.

rendelet 50. §-a szerint 60 munkanapon belül

nyújtsa be ismételten a tulajdonszerzési igényt az

MNV Zrt. -nek, valamint az igénybejelentést és a

kérelmezôi nyilatkozatot a mellékletek szerinti tar-

talommal írja alá.

Határidô: 60 munkanap

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1. Budapesti Vasutas 

Sport Club 
Az Egyesület Karate szakosztályának mûködési kiadásaira. 300

2. Magyar Közigazgatási 

Kar Sporttagozata 
A kerületi sportvezetôk szakmai konferenciájának költségeire. 500  

3. Mûegyetemi Evezôs  A Budapest-Baja Nemzetközi Hosszútávú Evezôsverseny 

Club kiadásaira. 
250

4. Magyar Jégkorong A 2008. november 6–9. között Budapesten megrendezésre

Szövetség kerülô olimpiai elôselejtezô kiadásaira. 
1500

5. Sportaktív Szabadidô 

Egyesület 
Buda Családi Kerékpáros Majális kiadásaira. 200 

6. Budapesti Sztárok A 2008. október 23.–november 2. között megrendezésre 

Sportegyesület  kerülô jégkorong torna kiadásaira. 
1000  

7. Budapesti Egyetemi Az Egyesület 110 éves évfordulója alkalmából rendezett 

Atlétikai Club  események kiadásaira. 
400 

Összesen: 4150



985/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 983/2008. (V. 29.) és 984/2008.

(V. 29.) Fôv. Kgy. határozatok megvalósulása ese-

tén az ingatlanra legalább 10 évi idôtartamra érté-

kesítési tilalmat rendel el.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 70. pontja: Javaslat a „Gyôzelemért Si-
mon Gyerekfoci” Közhasznú Alapítvány támogatásának
visszavonására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

986/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
az 1578/2007. (IX. 27.) Fôv. Kgy. határozatát hatá-

lyon kívül helyezi.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 71. pontja: Javaslat a Látássérültek 10.
Jubileumi Kilencfás Teke Európa-bajnokság támogatá-
sára a „8436 Nemzetközi Sportrendezvények támogatá-
sa” cím elôirányzata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

987/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság ja-

vaslatát elfogadva úgy dönt, hogy a 2008. évi 

Látássérültek 10. Jubileumi Teke Európa-bajnoksá-

got támogatja és ennek megfelelôen a „8436 Nem-

zetközi sportrendezvények támogatása” cím 2008.

évi elôirányzata terhére 1.000 eFt támogatást biz-

tosít a Magyar Látássérültek Sportszövetsége ré-

szére. Jóváhagyja, megköti az 5. számú melléklet

szerinti támogatási szerzôdést és felkéri a fôpolgár-

mestert annak aláírására.

Határidô: a közgyûlési döntést követô 25 munka-

napon belül

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 72. pontja: Alapítványok és társadalmi
szervezetek támogatása a „9207 Kulturális célú bizottsá-
gi keret” 2008. évi céltartalékából.

Elôadó: dr. Bôhm András

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

988/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Kulturális Bizottság, 128/2008. (V. 8.) sz. határo-

zata alapján a „8207 Kulturális célú bizottsági ke-

ret” cím 2008. évi kerete terhére összesen 5000 E Ft

összegben az alábbi alapítványok és társadalmi

szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi: 
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Számlatulajdonos pályázó Cél Támogatás
„8207 Kulturális célú bizottsági keretbôl” (E Ft)
HILD-MINDEN MÛVÉSZETEK HÁZA 
Alapítvány 

Rendezvény sorozat szervezése 100 

A Magyar Kézmûvességért Alapítvány Fôvárosi alkotók díjazása és kiadvány készítése 300 
Fórumház Egyesület Fórumház Gála, Budapest Kupa Táncverseny 300 
Intermezzo Mûvészeti Alapítvány Ifjúsági kortárs zenei estek koncertsorozat  300 
Palánta Gyermek és Ifjúsági 
Misszió-Palánta Sorsfordító Alapítvány 

Bábelôadás sorozat fôvárosi iskolákban 300 

Liget Mûhely Alapítvány Liget folyóirat megjelentetésének támogatása 400 
MASZK Országos Színészegyesület Színházi Világnapi gálamûsor 500 
Tomkins Énekegyüttes/ 30. évforduló megünneplése az év folyamán
Vox-Pannonica Egyesület több koncerttel és kiadvány megjelentetésével

500

Budapesti Népmûvelôk Egyesülete Mûvelôdési házak majálisa program megvalósítása 1000 

EuroDance Fundation Alapítvány
Nurejev Nemzetközi Balettverseny fôvárosi díja, 
az egyik fôdíj 

800

Horváth Anikó/Clavicembalo, 
„CEMBALISSIMO 2008” I. Nemzetközi

Zenemûvészeti-Zenepedagógiai- 
csemballófesztivál és Találkozó megvalósítása

200
Zenetudományi Alapítvány 

SZIMA Alapítvány/Széchenyi Irodalmi 
Mûvészeti Akadémia 

Kosáry Domokos emlékkönyv  300

Összesen: 5000

Határidô: a szerzôdésekben foglaltak szerint

Felelôs: dr. Demszky Gábor



Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

989/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat XVI. kerületi névtelen

közpark Tóth Ilonka térré való elnevezésére” címû

elôterjesztést 73. pontként tárgyalja meg.

A napirend 73. pontja: Javaslat XVI. kerületi névte-
len közpark Tóth Ilonka térré való elnevezésére.

Elôadó: Ughy Attila

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

990/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy következô napirendi pontként tár-

gyalja meg a „Javaslat a XXII. kerületi Angeli utca

elnevezésének megváltoztatására” címû elôter-

jesztést.

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

991/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest XVI. kerületi 114692

helyrajzi számú névtelen közterületet Tóth Ilonka

térnek nevezi el.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 74. pontja: Javaslat a XXII. kerületi
Angeli utca elnevezésének megváltoztatására.

Elôadó: Ughy Attila

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

992/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Szalkai István módosító indítvá-

nyát, mely szerint: 

„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a Budapest

XXII. kerületi (Nagytétény) Angeli Lajosról elne-

vezett „Angeli utca” elnevezését „Dr. Angeli

Lambert utca” elnevezésre változtatja meg.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

993/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest XXII. kerület (Nagy-

tétény) Angeli Lajosról elnevezett „Angeli utcát” 

dr. Angeli Lambertrôl „Angeli utcára” nevezi el.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 75. pontja: Javaslat átutalás kezdemé-
nyezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretbôl tá-
mogatott alapítvány számára.

Elôadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

994/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a Gazdasági Bizottság 165/2008. (III. 25.) sz. hatá-

rozata alapján a „9211 Idegenforgalmi célú bizott-

sági keret céltartalék”-ból történt átcsoportosítást

követôen a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági

keret” terhére 700 E Ft összegû támogatás átutalá-

sát engedélyezi az Alapítvány a Szépmûvészeti

Múzeumért és a Magyar Nemzeti Galériáért szá-

mára a magyar/angol nyelvû Múzeumok c. kiad-

vány megjelentetése célra 700 E Ft összegben.

Határidô: az engedélyezésre: azonnal, az utalvá-

nyozásra: szerzôdés szerint

Felelôs: a Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 76. pontja: Összefoglaló jelentés a 2007.
évi ellenôrzésekrôl.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

995/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi az „Összefoglaló jelentés a 2007.

évi ellenôrzésekrôl” címû 70-302/2008. számú elô-

terjesztést.

A napirend 77. pontja: Tájékoztatás kérése a Radnóti
Miklós Színház bérleti szerzôdésérôl, illetve a Kulturális
Bizottság e tárgyban hozott határozatainak közgyûlési
megerôsítése.

Elôadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

996/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
támogatja, hogy a fôpolgármester az új tulajdonos-

sal tárgyalásos úton kísérelje meg – közös meg-

egyezéssel – rendezni a Radnóti Miklós Színház 

további mûködésének sorsát.

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor

997/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert annak kivizsgálására,

hogy mi vezetett a jelenlegi jogi helyzet kialaku-

lására. 

Határidô: 30 nap

Felelôs: dr. Demszky Gábor
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998/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Kulturális Bizott-

ság rendes ülésein tájékoztassa a bizottság tagjait

az új tulajdonosokkal folytatott tárgyalások ered-

ményeirôl.

Határidô: folyamatos

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 78. pontja: Javaslat a HPV okozta méh-
nyakrák védôoltással történô megelôzése költségeinek
fôvárosi önkormányzati támogatására.

Elôadó: dr. Pesti Imre

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

999/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Havas Szófia módosító indít-

ványát, mely szerint: 

„Tekintettel arra, hogy az oltás elôfeltétele az 

elôzetes szûrôvizsgálat, ezért elengedhetetlen a

kapcsolat felvétele az ágazati tárcával, szakmai

szervezetekkel.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1000/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
támogatja a fôvárosi lakhellyel rendelkezô nôk

méhnyakrák elleni vakcinációja költségeinek átvál-

lalását, egyben felkéri a fôpolgármestert, hogy dol-

goztassa ki ennek technikai és pénzügyi megvaló-

sítási tervét és azt terjessze a Fôvárosi Közgyûlés

elé.

Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés nyári szünet utáni

elsô ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1001/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a kerületi polgár-

mesterek bevonásával a kerületek és a fôváros köz-

ti munkamegosztás jegyében vizsgálja meg a HPV

vírus elleni oltóanyag költségeinek átvállalási

lehetôségeit a kerületek és a fôváros vonatkozásában.

Határidô: azonnal

Felelôs: dr. Demszky Gábor

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

A napirend 82. pontja: A Fôvárosi Közgyûlés 2008.
évi munkaterv javaslata.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1005/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
az elôterjesztés tárgyalását a Közgyûlés következô

ülésére elnapolja.

Határidô: a Közgyûlés júniusi rendes ülése

Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 83/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fôvárosi Közgyûlés

1006/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló

jelentést nem fogadja el.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2008. május 29-i ülésén.

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

fôjegyzô fôpolgármester
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III. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros Közgyûlése

– a 991/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h. határozatával a Budapest XVI. kerületi 114692 hrsz.-ú névtelen közterületnek a 

Tóth Ilonka tér

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL

Budapest Fôváros Közgyûlése

– a 993/2008. (V. 29.) Fôv. Kgy. h. határozatával a Budapest XXII. kerület (Nagytétény) Angeli Lajosról elnevezett

Angeli utcának, dr. Angeli Lambertrôl   

Angeli utca

elnevezést adta.



A FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA
KÖZLEMÉNYE

A Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. – hivatkozással az Áht.

15/A illetve 15/B §-ára közzéteszi az alábbi nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzôdésének adatait.

1. Szerzôdés megnevezése: árubeszerzés

Szerzôdés tárgya: a Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona

Szentgotthárd tisztítószer igényének

ellátása 2008. május 19.–2009. május 18-ig

Szerzôdô felek: Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona

Szentgotthárd, Hunyadi u. 29., mint megrendelô

Ôrs Vezér Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 9024 Gyôr, Gerencs u. 37., mint szállító

A szerzôdés értéke: 7 562 150 Ft + áfa

Dr. Gáspár Károly s. k.

intézményvezetô 
*
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FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
KÖZLEMÉNYE

A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713. Kéthely, Magyari u. 35.)      

– hivatkozással az Áht. 15/A., illetôleg a 15/B. §-ára – közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerzôdé-

sének adatait.

1.

A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés

A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely, Magyari u. 35.)

élelmezési alapanyagainak (hús, hentesáru, felvágottak) beszerzése.

A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely, Magyari u. 35.) 

mint megrendelô

Privát Hús Kft., mint szállító

A szerzôdés értéke: 8 744 000 Ft

A szerzôdés idôtartama: 2008. július 15.–2009. június 30.

2.

A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés

A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely, Magyari u. 35.) 

élelmezési alapanyagainak (száraztészták, fagyasztott hústermékek, 

fagyasztott zöldség, gyümölcs) beszerzése.

A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely, Magyari u. 35.) 

mint megrendelô

Halker Kft. mint szállító

A szerzôdés értéke: 5 926 720 Ft

A szerzôdés idôtartama: 2008. július 15.–2009. június 30.

3.

A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés

A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely, Magyari u. 35.) 

élelmezési alapanyagainak (füszért áru, friss zöldáru, tojás) beszerzése.

A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely, Magyari u. 35.) 

mint megrendelô

Z + D Kft. mint szállító

A szerzôdés értéke: 14 821 827 Ft

A szerzôdés idôtartama: 2008. július 15.–2009. június 30.

4.

A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés

A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely, Magyari u. 35.) 

élelmezési alapanyagainak (tej, tejtermékek) beszerzése.

A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (Kéthely, Magyari u. 35.) 

mint megrendelô

Kaffka Kft. mint szállító

A szerzôdés értéke: 5 378 540 Ft

A szerzôdés idôtartama: 2008. július 15.–2009. június 30.

Gilikter Gabriella sk.

intézményvezetô
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TÁMASZ Alapítvány Közleménye

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Tartalom

1. A szervezet alapadatai

2. Számviteli beszámoló

3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

5. A cél szerinti juttatások kimutatása

6. A központi költségvetési szervtôl, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési

önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek

szerveitôl kapott támogatás mértékének kimutatása

7. A vezetô tisztségviselôknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

Melléklet: kuratóriumi jegyzôkönyv a közhasznúsági jelentés elfogadásáról

A szervezet alapadatai

1. Elnevezés: TÁMASZ Alapítvány

2. Képviselô: Karikás György, Mészáros Izabella

3. Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.

4. Levelezési cím: 1052 Budapest, Városház u. 9–11.

5. Adószám: 18002681-1-41

6. Közhasznúsági fokozat: kiemelkedôen közhasznú szervezet

7. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: 8. Pk. 64.677/2., 1991. 01. 16.

8. Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 12. Pk. 64.677/7., 2000. 05. 10.

9. A szervezet céljának rövid leírása: gyermekvédelmi gondoskodásban részesülô, illetve korábban gyermekvédelmi

gondoskodásban részesült 18–30 év közötti fiatalok önálló életkezdésének elôsegítése pénzbeli támogatás, életvezetési

tanácsadás nyújtásával, önálló szálláshelyek fenntartásával.
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