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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
56/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
A Fôvárosi Közgyûlés a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 79. §
(2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 80. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel, és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Vr.) 8. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a tulajdonosi joggyakorlással érintett fôvárosi vagyon egyes tárgyai forgalomképesség
szempontjából különböznek (az érintett vagyon forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, illetve forgalomképtelen vagyontárgyakat is tartalmaz), úgy a tulajdonosi jogok gyakorlójának megállapítására a legkevésbé
forgalomképes vagyontárgy alapján a korlátozottan forgalomképes, illetve (ha a vagyon forgalomképtelen vagyontárgyat is tartalmaz) a forgalomképtelen vagyonra
vonatkozó rendelkezéseket kell a kérdéses vagyon egészére alkalmazni.”
2. §
A Vr. 13. § (4) bekezdésének elsô francia bekezdése
helyébe az alábbi szöveg lép:
„– a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában, valamint
a fôvárosi önkormányzati költségvetési szervek használatában, kezelésében, fenntartásában lévô fôvárosi önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyont, és az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogokat vagyonkezelô,
vagyongazdálkodó feltüntetésével, helyrajzi számonként,
bruttó és nettó értéken, valamint”

3. §
A Vr. 16. § (1)–(3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(1) A Fôvárosi Önkormányzat forgalomképtelen vagyona felett az alábbi tulajdonosi jogokat a Fôvárosi
Közgyûlés gyakorolja:
a) a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogának – az
Ötv. 68/D. §-a szerint – a kerületi önkormányzatokra való átruházása,
b) a forgalomképtelen vagyon 3 évet meghaladó idôtartamú hasznosítása.
(2) A Gazdasági Bizottság a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ)
6. sz. melléklete szerint illetékes szakmai bizottság elôzetes hozzájárulásával dönt a forgalomképtelen vagyon
tulajdonjogot nem érintô és 3 évet meg nem haladó idôtartamú hasznosításáról illetve egyébként a tulajdonjogot nem érintôen az (1), (3) és (5) bekezdésekben nem
szabályozott egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.
(3) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közterületeken a felszíni és felszín alatti építmények – kivéve taxiállomások –, továbbá a közmûvek, valamint az
azokkal összefüggô egyéb építmények létesítéséhez, bôvítéséhez, áthelyezéséhez, valamint a már meglévô építmények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság dönt.”
4. §
A Vr. az alábbi új 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. §
Biztonsági beszerzés
(1) Ha a vagyon megszerzése az államtitkot vagy
szolgálati titkot, illetôleg alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô vagy különleges biztonsági in-
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tézkedést igénylô beszerzések sajátos szabályairól szóló
143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)
hatálya alá tartozik, a Fôvárosi Önkormányzat Biztonsági Beszerzések Szabályzatának megfelelôen, az SZMSZ
alapján és szabályai szerint a biztonsági beszerzési eljárásban döntésre jogosult szerv dönt ezen vagyon megszerzésrôl.
(2) Amennyiben a fôvárosi vagyon hasznosítására a
Kr. szerinti beszerzési eljárásban kerül sor (a vagyon
hasznosítása a beszerzés ellenértékeként, illetve az ellenérték részeként szerepel), és az eljárásra a Kr. szerinti
beszerzés szabályait kell alkalmazni, úgy a vagyon hasznosításáról az (1) bekezdésben meghatározott szerv dönt.”
5. §
A Vr. 22. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a fôvárosi vagyon (1) bekezdés szerinti hasznosítására közbeszerzési eljárásban (20. §),
vagy biztonsági beszerzési eljárásban (20/A.§) kerül sor
(a vagyon hasznosításával kapcsolatos egyes jogok átengedése a beszerzés ellenértékeként, illetve az ellenérték
részeként szerepel) úgy a közbeszerzési, vagy a biztonsági beszerzési eljárás – a külön jogszabályokban a közbeszerzésekre, illetve a biztonsági beszerzési eljárásokra
elôírt szabályok elôírt szabályok érvényesülésére tekintettel – e rendelet vonatkozásában versenyeztetésnek
minôsül.”
6. §
A Vr. 43. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„43. § (1) A Fôvárosi Önkormányzat tényleges és/vagy
várományi vagyonát érintô perbeli, vagy peren kívüli
egyezség megkötésére
a) 1 milliárd forint perértéket, illetve per hiányában
az egyezségben szereplô 1 milliárd forint értéket el
nem érôen a Gazdasági Bizottság az SZMSZ 6. sz.
melléklete alapján illetékes szakmai bizottság elôzetes hozzájárulásával,
b) 1 milliárd forint perértéket, illetve per hiányában
az egyezségben szereplô 1 milliárd forint értéket
elérôen, vagy azt meghaladóan a Fôvárosi Közgyûlés jogosult.
Egyezség megkötésének tekintendô a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô követelés érvényesítése során a részletfizetésben, vagy más teljesítési kedvezményben való
megállapodás, továbbá a követelésrôl – a 44. § (1) bekezdés szerint – történô teljes, vagy részbeni lemondás is.
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7. §

(1) A Vr. 52. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép, egyidejûleg a jelenlegi b), c) és
d) pontok számozása c), d) és e) pontokra változik:
„a) a társasági szerzôdés, alapszabály, alapító okirat
(a továbbiakban együtt: társasági szerzôdés) megállapítása (jóváhagyása);
b) a társasági szerzôdés módosítása az e bekezdés c),
d), e) pontjaiban foglalt ügyekkel összefüggésben [egyéb
ügyekkel összefüggô társasági szerzôdés módosítása a
(2)–(6) bekezdések szerint illetékes bizottság(ok) hatáskörébe tartozik];”
(2) A Vr. 52. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A kulturális ágazathoz tartozó társaságok legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb,
törvény vagy társasági szerzôdés által hatáskörébe utalt
jogait a Kulturális Bizottság gyakorolja, kivéve a zárt- és
nyíltkörûen mûködô részvénytársaságok esetében, melyek
vonatkozásában e jogokat a Gazdasági Bizottság a Kulturális Bizottság egyetértésével gyakorolja.”
8. §
A Vr. 55. §-a az alábbi új (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A FIMÛV Zrt. vagyongazdálkodási feladatai
körébe tartozó, nem lakás céljára szolgáló kiemelt helyiségek bérbeadás útján történô hasznosítása tekintetében
a jelen §-ban meghatározott szabályokat kell alkalmazni
azzal, hogy a bérleti jogviszony tekintetében a 63–67. §
rendelkezései is megfelelôen irányadóak.”
9. §
(1) A Vr. 69. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép, egyidejûleg kiegészül az alábbi új
d) ponttal:
„c) 1 évet elérô vagy azt meghaladó, de 10 évet el nem
érô idôtartam esetén a 68. § (2) bekezdésben meghatározott jogosulti kör tekintetében a Kiemelt Fejlesztések
Bizottsága a (2)–(3) bekezdés szerint dönt,
d) 1 évet el nem érô idôtartam esetén a 68. § (2) bekezdésben meghatározott jogosulti kör tekintetében a
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága önállóan, illetve a (3) bekezdés szerint dönt.”
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(2) A Vr. 69. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

(3) A Vr. 3. számú melléklete az alábbi új 24–26. pontokkal egészül ki:

„(3) A kiemelt fejlesztésû közterületek tekintetében
sportrendezvények és azokhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenységek céljából közterület-használati hozzájárulást
az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatára
a) a 68. § (2) bekezdésben meghatározott jogosulti kör
tekintetében az (1) bekezdés b–c) pontok esetében a
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága,
b) az (1) bekezdés d) pontja esetében pedig a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság adhat.”

„24. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 63/A. § e) és l) pontjai alapján, Budapest közigazgatási területén a településtisztaság – a vonatkozó
jogszabályi elôírások szerinti – biztosítása érdekében a
nyilvános (építményjellegû és automata) illemhelyek, valamint a mobil illemhelyek üzemeltetésével kapcsolatos
közszolgáltatási feladatok tekintetében: az Il-Net Kht.
25. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (1), valamint 63/A. § a) pontja alapján,
Budapest közigazgatási területén és térségében a településfejlesztéssel, településrendezéssel, valamint városfejlesztéssel és városrehabilitációval kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátása tekintetében: a Studio Metropolitana Kht.
26. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 63/A. § g) pontja alapján Budapest közigazgatási területén a fôváros tömegközlekedési és forgalomtechnikai feladatok tekintetében: a BKV Zrt.”

10. §
A Vr. 87. § 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„13. Forgalmi érték: az a pénzben kifejezhetô érték
(összeg), ami piaci viszonyok között a vagyontárgyra
vonatkozó konkrét jogügylet (elidegenítés, hasznosítás,
megterhelés, stb.) idôpontjában a vagyontárgy ellenértékeként elérhetô. Amennyiben a konkrét jogügylet tárgya
– az ingatlanhoz vagy ingó dologhoz kapcsolódó – vagyoni értékû jog (bérleti, használati, vételi, elôvásárlási,
szolgalmi, zálogjog, stb.), a jogügylet idôpontjában
ennek ellenértékeként elérhetô összeg tekintendô a forgalmi értéknek. Határozatlan idejû jogviszony esetében
az 5 éven belül ellenértékként elérhetô összeget kell figyelembe venni.
11. §
A Vr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
12. §
(1) A Vr. 3. számú mellékletének 20. pontja helyébe
az alábbi rendelkezés lép:
„20. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 8. § (4) bekezdése, 63/A. § d) pontja, valamint
a fôvárosi díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.) Fôv.
Kgy. rendelet alapján a Fôvárosi Önkormányzat kötelezô
közvilágítási feladatainak ellátása, a fôvárosi díszkivilágítási berendezések üzemeltetése vonatkozásában, valamint a karácsonyi díszvilágítás tekintetében: a Budapesti
Dísz- és Közvilágítási Kft.”
(2) A Vr. 3. számú melléklete 22. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„22. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 63/A. § d) pontja alapján a Fôvárosi Önkormányzat kötelezô távhôszolgáltatási feladatainak ellátása tekintetében: a Budapesti Távhôszolgáltató Zrt.”

13. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a Vr.
a) 44. § (2) bekezdésében a „88. § 4. pontjában” szövegrész helyébe a „87. § 4. pontjában” szövegrész;
b) 44. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjaiban az „egyedi forgalmi értéket” szövegrész helyébe a „követelés összeget” szövegrész;
c) 51. § (2) bekezdésének b) pontjában „az idôtartam
automatikus meghosszabbításának lehetôsége nélkül” szövegrész helyébe „a szerzôdésbe foglalt
idôtartam-meghosszabbítás lehetôsége nélkül”
szövegrész;
d) 56. § (2) bekezdésében szereplô „vagyonelemek”
kifejezés helyébe a „vagyontárgyak” kifejezés;
e) 79. § (1) bekezdésében „az e §-ban” szövegrész
helyébe „a 80–83. §-okban” szövegrész;
f) 87. § 23. pontjában a „vagyonelemek” kifejezés
helyébe a „vagyontárgyak” kifejezés lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklet „II. A
KÖZGYÛLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE” fejezetében
a) az „EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI
BIZOTTSÁG” cím 64. pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„64. Javaslatot tesz a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának, illetve a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottságnak a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 68. §
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(1) bekezdése hatálya alá nem tartozó esetekben a
kiemelt fejlesztésû közterületek tekintetében sportrendezvények és az azokhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenységek céljából közterület-használati hozzájárulás
megadására.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 69. § (3)”
b) a „GAZDASÁGI BIZOTTSÁG” cím 30. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„30. Az SZMSZ 6. sz. melléklete szerint illetékes szakmai bizottság elôzetes hozzájárulásával a forgalomképtelen vagyon tulajdonjogot nem érintô és 3 évet meg nem
haladó idôtartamú hasznosításáról, illetve egyébként a
tulajdonjogot nem érintôen a Vagyonrendelet 16. § (1),
(3) és (5) bekezdésekben nem szabályozott egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása kérdésében.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (2)”
c) a „GAZDASÁGI BIZOTTSÁG” cím az alábbi
59. ponttal egészül ki:
„59. Az SZMSZ 6. sz. melléklete szerinti illetékes bizottság szakmai egyetértésével gyakorolja az Európai
Unió Bizottsága általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezéssel nyújtott állami támogatásra történô alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312.2005.11.29.), valamint a közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott
állami támogatásról szóló közösségi keretszabály (HL C
297.2005.11.29.) elôírásai érvényesülésének évenkénti
ellenôrzését, továbbá a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendeletben foglalt beszámolási és jelentési kötelezettséget.
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30/C. §
d) a „KIEMELT FEJLESZTÉSEK BIZOTTSÁGA”
cím az alábbi új 15–17. pontokkal egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi 15–34. pontok számozása
18–37. pontokra változik:
„15. Dönt a kiemelt fejlesztésû közterületek rendeltetéstôl eltérô használata kérdésében az 1 évet elérô vagy
azt meghaladó, de 10 évet el nem érô idôtartam esetén a
Vagyonrendelet 68. § (2) bekezdésben meghatározott jogosulti kör tekintetében, a Vagyonrendelet 69. § (2)–(3) bekezdései szerint.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 69. § (1) c)
16. Dönt a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság elôzetes hozzájárulásával a kiemelt fejlesztésû közterületek használatával kapcsolatos alábbi esetekben
a) a kiemelt fejlesztésû közterületeken, azok alatt vagy
felett, illetôleg abban elektronikus hírközlési berendezések és az ezekkel összefüggô építmények létesítésével, elhelyezésével, bôvítésével és áthelyezésével összefüggésben az ingatlanok tulajdonjogának
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korlátozása miatt kártalanítással, valamint a Ptk.
108. § (2) bekezdésében szabályozott tulajdonosi
jogok gyakorlásával kapcsolatos kérdésekben a Vagyonrendelet 68. § (1) és (2) bekezdésben meghatározott jogosulti kör tekintetében,
b) a fôvárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjérôl szóló 59/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy.
rendelet 4. § (2) bekezdés d) és i) pontja szerinti
közterület-használat kérdésében a Vagyonrendelet
68. § (2) bekezdésben meghatározott jogosulti kör
tekintetében,
c) a Vagyonrendelet 68. § (2) bekezdésben meghatározott jogosulti kör tekintetében kiállítás, vásár,
piac, kulturális rendezvények, valamint mutatványos
tevékenység folytatásához és egyéb rendezvényhez
kapcsolódó építmények, berendezések és ezzel
összefüggô elkerített területek, valamint az ezekhez
kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához, illetve bármely közúti jármû [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete], jármû külön
jogszabály alapján parkolásnak nem minôsülô
egyéb célú elhelyezése esetén,
d) a Vagyonrendelet 4. számú melléklete 7. és 10.
francia bekezdésében meghatározott kiemelt fejlesztéssel érintett kiemelt fejlesztésû közterületek
Vagyonrendelet 69. § (3) bekezdés hatálya alá nem
tartozó használata vonatkozásában, a Vagyonrendelet 68. § (2) bekezdésben meghatározott jogosulti kör tekintetében.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 69. § (2)
17. Dönt az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatára a kiemelt fejlesztésû közterületek tekintetében sportrendezvények és azokhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenységek céljából történô közterület-használati
hozzájárulásról a Vagyonrendelet 68. § (2) bekezdésben
meghatározott jogosulti kör tekintetében a Vagyonrendelet 69. § (1) bekezdés b–c) pontok esetében.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 69. § (3)”
e) a „VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSKÉPVÉDELMI BIZOTTSÁG” cím az alábbi új 25–27. pontokkal egészül ki:
„25. Dönt a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában
lévô közterületeken a felszíni és felszín alatti építmények
– kivéve taxiállomások – továbbá a közmûvek, valamint
az azokkal összefüggô egyéb építmények létesítéséhez,
bôvítéséhez, áthelyezéséhez, valamint a már meglévô
építmények ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása kérdésében.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 16. § (3)
26. Dönt a kiemelt fejlesztésû közterületek rendeltetéstôl eltérô használata kérdésében az 1 évet el nem érô
idôtartam esetén a Vagyonrendelet 68. § (2) bekezdésben
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meghatározott jogosulti kör tekintetében önállóan, illetve a Vagyonrendelet 69. § (3) bekezdés szerint az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatára.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 69. § (1) d)
27. Dönt az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatára a kiemelt fejlesztésû közterületek tekintetében sportrendezvények és azokhoz kapcsolódó szolgáltató tevékenységek céljából történô közterület-használati
hozzájárulásról.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 69. § (3)”
„f) a „GAZDASÁGI BIZOTTSÁG” cím az alábbi új
61. ponttal egészül ki:
61. Gyakorolja – a Kulturális Bizottság egyetértésével –
a kulturális ágazathoz tartozó zárt- és nyíltkörûen mûködô részvénytársaságok legfôbb szervének az (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb, törvény vagy társasági
szerzôdés által hatáskörébe utalt jogait.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 52. § (4)
g) a „KULTURÁLIS BIZOTTSÁG” cím 15. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô, kulturális ágazathoz tartozó társaság(ok)
legfôbb szervének a 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésében fel nem sorolt egyéb, törvény
vagy a társasági szerzôdés által hatáskörébe utalt jogait,
kivéve a zárt- és nyíltkörûen mûködô részvénytársaságok
esetében, melyek vonatkozásában e jogokat a Gazdasági
Bizottság a Kulturális Bizottság egyetértésével gyakorolja.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. r. 52. § (4)”
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az
SZMSZ 7. számú mellékletének (A KÖZGYÛLÉS ÁLTAL
A FÔPOLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK JEGYZÉKE) „XXIV. EGYÉB HATÁSKÖRÖK”
fejezete az alábbi új 26. ponttal egészül ki:
„26. Gondoskodik az ingatlan-nyilvántartásba a Fôvárosi Önkormányzat, vagy jogelôdje javára idegen ingatlanra bejegyzett, vagyoni értékkel nem bíró bármely
jog, tény vagy más feljegyzés töröltetésérôl, amennyiben
annak további fenntartása a Fôvárosi Önkormányzat
feladatainak ellátását, fejlesztési vagy más céljainak
védelmét már nem szolgálja és a bejegyzés törlése a
Fôvárosi Önkormányzat érdekeit egyébként sem sérti.
Ilyen esetben a törlés iránti ingatlan-nyilvántartási eljárásban a fôpolgármester gyakorolja az ügyfél (kérelmezô) jogait.”

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

2008. november 21.
INDOKOLÁS
Általános indoklás

A Fôvárosi Közgyûlés 2007. december 20-ai ülésén
megalkotta a 75/2007. (XII. 28.) sz. önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról (a továbbiakban: új Vagyonrendelet), mely 2008. február 1-jén
lépett hatályba.
A módosítás a vagyonrendelet hatályba lépése óta,
annak alkalmazása során felmerült gyakorlati problémák
rendezésére szolgál a szabályok pontosításával, egyértelmûvé tételével. A módosítások azonban az új Vagyonrendelet eredeti koncepcióját, a fôvárosi vagyonnal való gazdálkodás rendeletben lefektetett alapelveit nem érintik.
Részletes indoklás
Az 1. §-hoz
A vagyontárgy és vagyonelem fogalmi egyezôségére
tekintettel bizonytalanságot okoz a két fogalom egymás
mellett történô alkalmazása, ezért indokolt a Vr.-ben a
vagyontárgy fogalmának következetes használata.
A 2. §-hoz
A Vr. 13.§-ában a vagyonkimutatás szempontjából
pontosításra szorult az, hogy ingatlanhoz kapcsolódó
vagyoni értékû jogokról van szó.
A 3. §-hoz
A Vr. 16. § (1)–(2) bekezdésének módosítása a hatásköröket teszi egyértelmûvé.
A Vr. 16. § (3) bekezdésének kiegészítését a felszín
alatti építmények vonatkozásában fennálló joghézag indokolja, ugyanis számos felszíni beruházáshoz felszín
alatti építés is társul.
A 4–5. §-okhoz
A Vagyonrendelet szükséges kiegészítésére tesz javaslatot arra tekintettel, hogy az államtitkot vagy szolgálati
titkot, illetôleg alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô vagy különleges biztonsági intézkedést
igénylô beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet alapján lefolytatandó ún. biztonsági beszerzésekre vonatkozó rendelkezések bekerülnek a
Vagyonrendelet szövegébe.
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A 6. §-hoz

A 12. §-hoz

A Vr. 43. §-ában a peren kívüli egyezségnél is egyértelmûen szerepeltetve lett az 1 milliárd Ft-os értékhatár,
mely a tulajdonosi jogok gyakorlása szempontjából fontos. A követelés részletfizetésének engedélyezését, illetve
más teljesítési kedvezménynek a lehetôségét is szükséges
szabályozni, mert sok esetben így van esély rá, hogy tartozást az adós megfizesse.

Az Európai Unió Bizottsága 2005-ben hozta meg az
általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával
megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó
ellentételezéssel nyújtott állami támogatásra történô alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozatát,
valamint a közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott állami támogatásról szóló közösségi keretszabályát. A jogszabályi elôírások betartása érdekében a
Fôvárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó
közszolgáltatási feladatok ellátását szabályozó közszolgáltatási szerzôdések felülvizsgálata, illetve új, az Európai Uniós elôírásoknak megfelelô szerzôdések elôkészítése során az ahhoz kapcsolódó kizárólagos jogosultságokat is felül kell vizsgálni. Ennek megfelelôen kerül
kiegészítésre a Vr. 3. sz. mellékletében a kizárólagos
joggal rendelkezô társaságok köre a BKV Zrt.-vel, a Fôvárosi Gázmûvek Zrt.-vel, az IL-NET Kht.-val, és a Studio
Metropolitana Kht.-val.

A 7. §-hoz
A régi Vagyonrendelet szabályozásához hasonlóan a
gazdasági társaságok társasági szerzôdéseinek (alapító
okirat, alapszabály, társasági szerzôdés) legfontosabb
döntései maradnak Közgyûlési hatáskörben. A kulturális
ágazathoz tartozó részvénytársasággal kapcsolatos
egyéb tulajdonosi jogokat a Gazdasági Bizottság fogja
gyakorolni (szintén a régi vagyonrendelet szabályozásához hasonlóan).
A 8. §-hoz
A Vr. 55. §-ában kiegészítésre kerül az, hogy a FIMÛV
Zrt. vagyongazdálkodási körébe tartozó kiemelt helyiségek hasznosítása tekintetében a Vagyonrendelet vonatkozó speciális (63–67. §) szabályai is irányadóak lesznek.

A Vr. 3. sz. mellékletének 20. pontjában a Budapesti
Dísz és Közvilágítási Kft. részére adott kizárólagos jog
kiegészítése, pontosítása történt meg.
A 22. pontban a társaság neve helytelenül szerepelt.
A 13. §-hoz

A 9. §-hoz
A közterület-használati kérelmek jelentôs része olyan
rövid idôtartamra szól (néhány napos rendezvény, konténer elhelyezés, film néhány napos forgatása, egy építési
állványzat elhelyezése nem indokolják a két bizottságos
döntést , így a módosítást követôen csak az), mely a kiemelt fejlesztéseket valójában nem befolyásolja, ezért a
módosítás arra tesz javaslatot, hogy 1 évet meg nem
haladó közterület-használatok ügyében az eddigi két bizottságos döntés helyett a jövôben a Városfejlesztési és
Városképvédelmi Bizottság önálló döntene ezekben az
ügyekben.
A 10. §-hoz
A jogalkalmazás szempontjából átláthatóbb és egyértelmûbb, ha a vagyonra mint „dologra” vonatkozó forgalmi érték megfogalmazása elválik az adott dologgal
kapcsolatos vagyoni értékû jog forgalmi értékének definíciójától.

A záró rendelkezések a rendelet hatálybalépését, valamint a jogtechnikai jellegû kisebb pontosításokat, korrekciókat és a módosításoknak az SZMSZ-en történô
átvezetését tartalmazzák.
A 44. §-ban a 87. §. 4. pontjára történô hivatkozás továbbá korrigálva lett. A követelés lemondása esetén nem
a forgalmi érték az irányadó, hanem maga a követelés
összege, így ennek nagyságától függ a hatáskört gyakorló személye.
A Vr. 51. §-ának (2) bekezdésben foglalt kitétel az
(1) bekezdésben foglalt szabályozáshoz hasonló formában került megfogalmazásra, értelmezési problémák kiküszöbölése végett.
A Vr. 79. § (1) bekezdésében a hivatkozás került pontosításra.

A 11. §-hoz

Az 1. §-hoz indokolás miatt a vagyontárgy, mint fogalom használat következetesen átvezetésre kerül a rendelet egészén.

Az 1. sz. melléklet (vagyonkimutatás tartalma és öszszeállításának követelményei) módosítása az új vagyonrendelettel forgalomképessé vált társasági részesedések
vagyonkimutatásban történô átvezetését, továbbá kisebb
pontosításokat tartalmaz.

A rendelet-módosításhoz kapcsolódik a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendeletben szereplô, bizottságra átruházott hatáskörök jegyzékének módosítása, kiegészítése.

2092

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

Az Európai Unió Bizottsága általános gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott vállalkozások
részére közszolgáltatásért járó ellentételezéssel nyújtott
állami támogatásra történô alkalmazásáról szóló
2005/842/EK bizottsági határozatában, valamint a közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában nyújtott
állami támogatásról szóló közösségi keretszabályában
foglaltak érvényesülését évente ellenôriznie kell az
Önkormányzatnak, illetve 85/2004-es korm. rendelet
közszolgáltatásokról szóló jelentéstételi elôírásaira
(a 30/C. §-a alapján a támogatást nyújtó szerv köteles
az elôzô évben a 2005/842/EK bizottsági határozat
alapján nyújtott támogatásokról minden év március
30-ig beszámolót készíteni a pénzügyminiszter számára).

2008. november 21.

Ezt a feladatot, illetve hatáskört célszerû a tulajdonosi
jogokat gyakorló bizottsághoz telepíteni.
A Vr. nem tartalmaz rendelkezést az idegen tulajdonon fennálló, de a Fôvárosi Önkormányzatot illetve a
jogelôdjét megilletô olyan jogok és kötelezettségek
(pl. átjárási szolgalom, jelzálogjog valamely építési
kötelezettség biztosítására, bejegyzett elôvásárlási jog,
bontási kötelezettség stb.) törlése tekintetében, melyek
nem bírnak vagyoni értékkel. Tekintettel arra, hogy lévén
nem vagyoni értékû jogokról van szó, a vagyonrendelet
hatálya alá nem tartoznak, ezért indokolt az SZMSZ-ben
ezen hatáskörnek a fôpolgármesterre való átruházása.

2008. november 21.
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Melléklet a 56/2008. (XI. 21.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete

A vagyonkimutatás tartalma és összeállításának követelményei
I. A vagyonkimutatással szemben támasztott jogszabályi követelmények
A Fôvárosi Önkormányzat a vagyonát jogszabályban meghatározott módon köteles nyilvántartani, értékelni és teljesíteni az elôírt adatszolgáltatást (1991. évi XXXIII. törvény 42. §).
Az ingatlan vagyon nyilvántartását és az adatszolgáltatás rendjét a módosított 147/1992. (IX. 6.) Korm. rendelet, míg
az összvagyon nyilvántartását és kimutatását a számvitelrôl szóló 2000. évi C. törvény, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többszörösen módosított 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet szabályozza.
A fôvárosi vagyon külön része a törzsvagyon, amelyet a többi vagyontárgytól elkülönítve kell nyilvántartani. A vagyonállapotot az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatásban kell kimutatni [Ötv. 78. § (2) bekezdése és a többszörösen
módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a].
A vagyonkimutatással szemben követelmény, hogy az egyezôség fennálljon az éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott értékadatokkal, valamint az önkormányzati ingatlankataszterben szereplô és megfeleltethetô
adatokkal, de nem helyettesíti a számviteli törvény elôírásai szerint készítendô mérleget alátámasztó leltárt.

II. A vagyonkimutatás tartalma
A vagyonkimutatásban a fôvárosi tulajdonban lévô vagyont a rendeletben meghatározott vagyoncsoportok szerint az
alábbi adatokkal jellemezve kell számba venni.

A vagyonkimutatás kötelezô tartalmi elemei
1. A vagyonkimutatás 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 44/A. §-a szerinti tartalma
1.1. Forgalomképtelen törzsvagyon
1.1.1. Forgalomképtelen immateriális javak, tárgyi eszközök, amely tartalmazza:
– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és
felszereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket,
tárgyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
1.1.2. Forgalomképtelen üzemeltetésre, koncesszióba adott eszközök, amely tartalmazza:
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok
értékadatait.
1.2. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak és tárgyi eszközök
– Immateriális javak, tárgyi eszközök a költségvetési intézmények használatában, amely tartalmazza:
– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és
felszereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket,
tárgyi eszközök értékhelyesbítését az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.
– Immateriális javak, tárgyi eszközök a Fôpolgármesteri Hivatal fenntartásában, kezelésében, használatában,
amely tartalmazza:
– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és
felszereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket,
tárgyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
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1.2.2. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök
– Befektetett pénzügyi eszközök a költségvetési intézményeknél, amely tartalmazza:
– egyéb tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat, tartósan adott kölcsönöket,
hosszú lejáratú bankbetéteket, egyéb hosszú lejáratú követeléseket, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.
– Befektetett pénzügyi eszközök a Fôpolgármesteri Hivatalnál, amely tartalmazza:
– egyéb tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat, tartósan adott kölcsönöket,
hosszú lejáratú bankbetéteket, egyéb hosszú lejáratú követeléseket, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban,
külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
1.2.3. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
– Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett eszközök a költségvetési intézményeknél, amely tartalmazza:
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve.
– Fôpolgármesteri Hivatal nyilvántartásában lévô üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök, amely tartalmazza:
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok
értékadatait.
1.2.4. Forgóeszközök, amely tartalmazza:
– készleteket, követeléseket, értékpapírokat, pénzeszközöket, egyéb aktív pénzügyi elszámolásokat a Fôpolgármesteri Hivatal és az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve, külön kiemelve a
kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
1.3. Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon
1.3.1. Forgalomképes immateriális javak, tárgyi eszközök, amely tartalmazza:
– immateriális javakat, ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket és
felszereléseket, jármûveket, tenyészállatokat, beruházásokat és felújításokat, beruházásra adott elôlegeket,
tárgyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.
1.3.2. Forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök, amely tartalmazza:
– egyéb tartós részesedéseket, tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat, tartósan adott kölcsönöket,
hosszú lejáratú bankbetéteket, egyéb hosszú lejáratú követeléseket, befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.
1.3.3. Forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett
eszközök, amely tartalmazza:
– ingatlanokat és a kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, egyéb eszközöket mérleg szerinti értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei szerinti bontásban.
1.4. Kötelezettségek, amely tartalmazza:
– hosszú lejáratú kötelezettségeket, rövid lejáratú kötelezettségeket, egyéb passzív pénzügyi elszámolásokat
a Fôpolgármesteri Hivatal és az intézmények mérlegében kimutatott értéken, ágazatra összesítve, külön kiemelve a kisebbségi önkormányzatok értékadatait.
1.5. A Vagyonkimutatás mérleg szerinti adatainak összesítése
– az elôzô pontokban részletezett adatok, Fôvárosi Önkormányzat szintjén összesítve.
1.6. Egyéb kimutatások
1.6.1. A „0”-ra leírt, de használatban lévô, illetve használaton kívüli eszközök állománya
– immateriális javakat, ingatlanokat és kapcsolódó vagyoni értékû jogokat, gépeket, berendezéseket, jármûveket, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket mennyiség, bruttó értéken, a Fôpolgármesteri Hivatal és az
intézmények adatainak ágazati szintû összesítésével.
1.6.2. Érték nélkül nyilvántartott eszközök
– Levéltári anyagok az anyag mennyiségének fm-ben való feltüntetésével.
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– Tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga
– az anyag megnevezését, anyagmennyiségét fm-ben való feltüntetéssel.
– Muzeális gyûjtemény és emlék, amely tartalmazza:
– a muzeális gyûjteményeket tárgycsoportonként, megnevezésének, mennyiségének (db) feltüntetésével.
1.6.3. A mérlegben értékkel nem szereplô kötelezettségek, amely tartalmazza:
– Kezesség, illetve garanciavállalásokkal kapcsolatos függô kötelezettségek tételesen, a kötelezettségvállaló megnevezése, a kötelezettségvállalás tárgya, összege, kezdete és lejárata, valamint a kapcsolódó testületi döntés
számának feltüntetésével.

2. Az ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok részletezése
2.1. Forgalomképtelen ingatlanok
2.1.1. Helyi közutak és mûtárgyaik, valamint tartozékaik és az egyéb közterületek
– a helyi közutakat és az egyéb közterületeket a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület,
tulajdoni hányad, út hossza, bruttó és nettó érték feltüntetésével, az önálló helyrajzi számhoz nem rendelhetô
kerékpárutakat, az aktivált „kis korrekciókat” (osztott gyalogosátkelôhely, felhajtásgátló oszlopok stb. létesítése), parkolókat bruttó és nettó érték feltüntetésével
– idegen tulajdonban lévô útingatlanok aktivált felújítását a vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, ingatlan
tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– a mûtárgyak közül a hidakat és felüljárókat a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám vagy
sorszám, szerkezeti hossz, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– az aluljárókat a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, bruttó és nettó
érték feltüntetésével.
2.1.2. Terek és parkok
– köztereket a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, a cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, bruttó és
nettó érték feltüntetésével
– zöldfelülettel rendelkezô tereket a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni
hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– épített közparkokat a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, zöldfelület, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– kiemelt fasorokat a vagyongazdálkodó, cím, mennyiség, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– idegen ingatlanon végzett aktivált zöldfelületi beruházások értékét a vagyongazdálkodó, cím, beruházás
száma, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.1.3. Vizek és vízi közmûnek nem minôsülô közcélú vízi létesítmények
– vizek közül a kisvízfolyásokat és központi kezelésû árkokat tájegységenként, a vagyongazdálkodó, az
üzemeltetô, cím, érintett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, teljes hossz, bruttó és nettó
érték feltüntetésével
– a fôvárosi dunai árvízvédelmi vonalakat tájegységenként, fôvédvonalanként, a vagyongazdálkodó, az
üzemeltetô, cím, érintett helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, teljes hossz, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.1.4. Komp- és révátkelôhelyek, hajózást kiszolgáló létesítményekkel együtt
– a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám vagy sorszám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés,
kiszolgáló létesítmények, valamint a bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.1.5. Egyéb forgalomképtelen ingatlan vagyon
– tulajdonjogilag rendezetlen forgalomképtelen ingatlanokat a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– közüzemi vállalatoktól elvont forgalomképtelen lakásvagyont a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakás terület, lakás szám, bruttó és nettó
érték feltüntetésével
– egyéb forgalomképtelen ingatlanokat a vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével.
2.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok
2.2.1. Közmûvek
– a közmûveket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni
hányad, rendeltetés, bruttó és nettó érték feltüntetésével
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2.2.2. Sportpályák és sportcélú létesítmények
– a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés,
építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.2.3. Köztemetôk
– a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.2.4. Erdôk
– a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, tulajdoni hányad, terület, bruttó és
nettó érték feltüntetésével
2.2.5. Önkormányzati költségvetési szervek használatában lévô ingatlan vagyon
– a vagyonkezelô, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó
és nettó érték feltüntetésével
– köztéri szobrokat és mûalkotásokat a vagyonkezelô, a település, helyrajzi szám, felállítás helye és ideje, megnevezés, jelleg, alkotó, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.2.6. Nonprofit és egyéb szervezetek használatában, üzemeltetésében lévô, valamint az egyéb ingatlanok
– a nonprofit és egyéb szervezetek vagyonkezelésében, használatában lévô ingatlanokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet,
bruttó és nettó érték feltüntetésével
– trafóval rendelkezô, megkötéssel hasznosítható, korlátozottan forgalomképes ingatlanokat a vagyonkezelô/
vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet,
bruttó és nettó érték feltüntetésével
– korlátozottan forgalomképes nyugdíjasházak és egyéb lakásvagyont a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az
üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám,
bruttó és nettó érték feltüntetésével
– az egyéb korlátozottan forgalomképes ingatlanokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím,
helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.2.7. Helyi közforgalmú vasúti pálya és tartozékai
– helyi közforgalmú vasúti pályát és tartozékait a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, a cím, helyrajzi szám vagy sorszám, a terület, a tulajdoni hányad, a vasúti pálya hossza, a bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.2.8. Ingatlanokhoz kapcsolódó korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogok, valamint az idegen tulajdonban lévô
ingatlanon végzett beruházások és felújítások értéke
– önkormányzati költségvetési szervek használatában álló ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogokat és
az idegen tulajdonban lévô ingatlanon végzett beruházások és felújítások értékét a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, használat jogcíme, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó
érték feltüntetésével
– egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó korlátozottan forgalomképes vagyoni értékû jogokat és az idegen tulajdonban lévô ingatlanon végzett beruházások és felújítások értékét a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, cím, helyrajzi szám, terület, használat jogcíme, rendeltetés, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.2.9. Önkormányzati költségvetési szervek által kezelt tartós részesedések, értékpapírok (Fôpolgármesteri Hivatal nélkül)
– intézmények által kezelt tartós részesedéseket, és egyéb értékpapírokat, intézményenként, a részesedés fajtája, alaptôke, törzstôke, alapítói vagyon, a részesedési arány, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti
érték feltüntetésével
2.3. Forgalomképes ingatlanok, részesedések és egyéb értékpapírok
2.3.1. Forgalomképes ingatlanok
– nyugdíjasházak és egyéb lakásvagyont a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi
szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– a közüzemi vállalatoktól elvont lakásvagyont a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, lakásterület, lakásszám, bruttó és nettó érték
feltüntetésével
– lakásépítésre elôkészített és egyéb földterületeket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, a cím, helyrajzi szám,
terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– beépítetlen földterületeket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével
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– idegen tulajdonú felépítménnyel beépített ingatlanokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, a cím, helyrajzi
szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével
– egyéb forgalomképes ingatlanokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, az üzemeltetô, cím, helyrajzi szám, terület, tulajdoni hányad, rendeltetés, építési övezet, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.3.2. Ingatlanokhoz kapcsolódó forgalomképes vagyoni értékû jogok, valamint az idegen tulajdonban lévô ingatlanon
végzett beruházások és felújítások értéke
– ingatlanokhoz kapcsolódó forgalomképes vagyoni értékû jogokat és az idegen tulajdonban lévô ingatlanon
végzett beruházások és felújítások értékét a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, a cím, helyrajzi szám, terület,
használat jogcíme, rendeltetés, ingatlan tulajdonosa, bruttó és nettó érték feltüntetésével
2.3.3. Forgalomképes tartós részesedések
– forgalomképes tartós részvényeket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, a megnevezés, alaptôke, részesedési
arány, részvényfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével
– forgalomképes tartós üzletrészeket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, a megnevezés, törzstôke, részesedési
arány, üzletrészfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével
– e rendelet 2. számú melléklete szerinti gazdasági és közhasznú társaságokban lévô önkormányzati részesedéseket a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, megnevezés, alaptôk/törzstôke, részesedési arány, részvényfajta/
üzletrészfajta, részesedés összege névértéken, mérleg szerinti érték, igazgatósági/felügyelôbizottsági tagok
feltüntetésével
2.3.4. Forgalomképes egyéb értékpapírok
– a tartós hitelviszonyt megtestesítô értékpapírokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, megnevezés, mennyiség, értékpapír fajtája, értékpapír összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével
– a forgóeszközök között szereplô értékpapírokat a vagyonkezelô/vagyongazdálkodó, megnevezés, mennyiség,
értékpapír fajtája, értékpapír összege névértéken, mérleg szerinti érték feltüntetésével
2.4.

Ingatlanok, részesedések és az egyéb értékpapírok (2. fejezet) összesítése
– szervezeti egységenként, forgalomképesség szerint a 2. fejezet értékadatainak összesítése

2.5. Egyéb tájékoztató adatok
A vagyonkimutatásba kizárólag az önkormányzati tulajdonban lévô vagyontárgyak vehetôk fel. Korábban értékesített
vagy bármilyen más jogcímen önkormányzati tulajdonból kikerült vagyon csak „tájékoztatás” címszóval elkülönítetten
szerepelhet.
A tájékoztató adatokat forgalomképesség szerinti bontásban kell összeállítani úgy, hogy tartalmazzák a világörökségre,
védett természeti területekre, mûemlékekre, valamint a középületekre vonatkozó összefoglaló adatokat is.
Mellékletek:
– helyiségek jegyzéke
– lakások jegyzéke
Helyrajziszám-mutató
3. Egyéb rendelkezések
A vagyonkimutatást, a Fôvárosi Közgyûlés határozathozatalát követôen, meg kell küldeni a Szakkönyvtárnak és az
Ügyfélszolgálati Irodának.
Az idegen tulajdonban lévô ingatlanokon végzett beruházások, felújítások könyvviteli mérlegben kimutatott, aktivált
értékét elkülönítetten kell szerepeltetni.
A vagyonkimutatás mellékleteként be kell mutatni a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek jegyzékét, amelyeket a vagyonkimutatástól függetlenül a Fôpolgármesteri Hivatal szervezeti
egységei külön is nyilvántartanak. Tartalmaznia kell továbbá a helyiségek tekintetében egyenként a használat jogcímét,
a bármilyen jogcímen használó megnevezését, a használat ellenértékének, díjának havi mértékét.
A vagyonkimutatás megjegyzés rovataiban kell feltüntetni minden olyan egyéb tényt vagy adatot, ami a vagyontárgy
értékénél, hasznosításánál stb. kiemelt jelentôséggel bír, így különösen a terheket.
Egy vagyontárgyat több helyen is fel lehet tüntetni, de ebben az esetben – a helyrajziszám-mutatóban – utalni kell a
vagyonkimutatásban lévô elôfordulási helyére.
Amennyiben egy helyrajzi szám alatt föld, telek, épület, építmény stb. is szerepel a vagyonkimutatás 2. fejezetében, egy
ingatlanként kell kezelni az értékadatok összesítése mellett.
A vagyonkimutatásban az értékadatokat ezer forintra kerekítve kell szerepeltetni.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
57/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja:
1. §
A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képezô
1:4000 méretarányú térkép* az e rendelet 1/A., 1/B. számú mellékletben foglaltaknak megfelelôen módosul.
2. §
E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

INDOKOLÁS
Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fôvárosi Közgyûlés külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.
A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentô 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a
kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének
megfelelôen történik.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Az FSZKT tartalma a Budapest XI. ker. Kelenföldi
pályaudvar és térsége (Bartók Béla út–Somogyi
út–Etele út–Hadak útja–Borszéki utca–Hajtány sor–
Egér út– Péterhegyi út–Boldizsár út–Rimaszombati
út által határolt terület) területére vonatkozóan a rendelet mellékletének megfelelôen módosul.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

* A mellékleteket képezô térképek a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest, V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
58/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja:
1. §
A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. mellékletét képezô 1:4000
méretarányú térkép* az e rendelet mellékletben foglaltaknak megfelelôen módosul.
2. §
E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

INDOKOLÁS
Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fôvárosi Közgyûlés külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.
A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentô 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a
kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének
megfelelôen történik.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Az FSZKT tartalma a Budapest XI. ker. 1236/17
hrsz.-ú – a repülôtértôl délre fekvô – területre vonatkozóan a rendelet mellékletének megfelelôen módosul.
A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

* A mellékleteket képezô térképek a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest, V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
59/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja:
1. §
A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. mellékletét képezô 1:4000
méretarányú térkép* az e rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelôen módosul.
2. §
E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fôvárosi Közgyûlés
külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk
közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentô 1:4000 méretarányú térkép módosítását
általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a
48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.
Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének
megfelelôen történik.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Az FSZKT tartalma a Budapest, XIII. kerület Béke
utca–Országbíró utca–Üteg utca–Petneházy utca által határolt területre vonatkozóan a rendelet mellékletének
megfelelôen módosul.
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

* A mellékleteket képezô térképek a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest, V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
60/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
a fôvárosi építészeti-mûszaki tervtanács mûködésének rendjérôl szóló
39/2007. (VII. 12.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, 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.) Korm. rendelet keretei között az alábbi rendeletet alkotja.

„II. A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság cím 22, 23 pontjai hatályukat vesztik.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

1. §
(1) A fôvárosi építészeti-mûszaki tervtanács mûködésének rendjérôl szóló 39/2007. (VII. 12.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdésének
elsô mondata helyébe a következô rendelkezés lép:
„(3) A Tervtanács tagjait és titkárát a Tervtanács elnöke nevezi ki.”
(2) A Rendelet 2. § (5) bekezdésének helyébe a következô rendelkezés lép:
„(5) A Tervtanács ügyrend alapján mûködik, amelyet
a Tervtanács elnökének javaslata alapján a Fôvárosi
Tervtanács testülete fogad el.”
2. §
A Rendelet 3.§-a a következô (3) bekezdéssel egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3), (4) bekezdések számozása (4), (5) bekezdésekre változik:
„(3) A Rendelet 3.§-ában foglaltakat nem kell alkalmazni a Kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésében foglalt
tervek esetében.”
3.§
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követôen induló eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet, 7. számú melléklet „A Közgyûlés által a fôpolgármesterre
átruházott hatáskörök jegyzéke II. Építésügyi Igazgatás” fejezet 9. pontja, valamint az 5. számú melléklet

INDOKOLÁS
Általános indokolás
A 2007. január 1-én lépett hatályba a településrendezési és építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló 252/2006.
(XII. 7.) Kormányrendelet, amely szükségessé tette a
Fôvárosi Tervtanács mûködésének újraszabályozását.
A Fôvárosi Közgyûlés megalkotta a fôvárosi építészetimûszaki tervtanács mûködésének rendjérôl szóló
39/2007. (VII. 12.) Fôv. Kgy. rendeletét.
2008. szeptember 1-én lépett hatályba a 252/2006.
(XII. 7.) Korm. rendelet módosítását is érintô 207/2008.
(VIII. 27.) Korm. rendelet a nemzetgazdaságilag kiemelt
építési beruházások megvalósításának elôsegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról, amely a
jogharmonizáció megteremtése érdekében szükségessé
teszi a 39/2007. (VII. 12.) Fôv. Kgy. rendelet aktualizálását.
Részletes indokolás
Az 1.§-hoz
A településrendezési és építészeti-mûszaki tervtanácsokról szóló módosított 252/2006. (XII. 7.) Kormányrendelet 2. § (5) bekezdésében a tervtanács tagjainak és
titkárának kinevezését a tervtanács mûködtetôjének feladataként határozta meg. A fôvárosi építészeti-mûszaki
tervtanács mûködésének rendjérôl szóló 39/2007.
(VII. 12.) Fôv. Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésében a
Fôvárosi Közgyûlés e hatáskörét a fôpolgármesterre telepítette. A 207/2008. (VIII. 27.) Kormányrendelet 7. §
(2) bekezdésében a tervtanács elnökének feladatait kibôvítve, a tervtanács tagjainak és titkárának kinevezését,
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valamint a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására
javaslattételt az elnök feladataként jelölte meg, ami szükségessé teszi a 39/2007. (VII. 27.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítását a kinevezésekre és az Ügyrend elfogadására
vonatkozóan.
A 2. §-hoz
A Kormányrendelet 1.§ (2) bekezdésének módosítása
kivette a tervpályázati eljárások részletes szabályairól
szóló 137/2004. (IV.29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó terveket a hatálya alól, ezért szükségessé vált e változás átvezetése.
A 3. §-hoz
A rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik. A Kormányrendelet módosítása alapján a fôpolgármesternek a
tervtanács tagjainak és titkárának kinevezésére vonatkozó
hatásköre megszûnik. A jogalkotó a kinevezés hatáskörét
a mûködtetô önkormányzattól a fôépítészhez telepítette,

2008. november 21.

így a mûködtetô önkormányzat rendeletben nem állapíthat meg e hatáskörrel kapcsolatos egyetértési jogot egyik
szervének (bizottságának) sem. Elôzôek miatt indokolt a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
7. számú melléklet „A Közgyûlés által a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke II. Építésügyi
Igazgatás” fejezet 9. pontjának, valamint az 5. számú
melléklet a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság cím 23. pontjának hatályon kívül helyezése.
A Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése szerint a tervtanács elnökének feladata javaslatot tenni a tervtanács ügyrendjére és annak elfogadására. Mivel a módosítás a
„mûködtetô” szövegrészt hatályon kívül helyezte ebben
az esetben az ügyrendet maga a tervtanács fogadja el.
Ennek alapján indokolt a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet 5. számú melléklet, Városfejlesztési
és Városképvédelmi Bizottság cím 22. pontjának hatályon kívül helyezése.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
61/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat és a fôvárosi civil szervezetek
kapcsolatrendszerének egyes kérdéseirôl, pályázati rendszerérôl
Budapest Fôváros Önkormányzata a helyi demokrácia
megvalósításában partneri kapcsolatok kialakítására törekszik Budapest lakosságának önszervezôdô közösségeivel. A Fôvárosi Önkormányzat Civil Nyilatkozatában
(Deklarációjában) rögzítettek szerint a civil szervezetekkel történô kapcsolattartása során érvényesíti a partnerség és a nyilvánosság demokratikus követelményeit, biztosítja a részvételi demokrácia feltételeit. Elismeri és
megbecsüli a civil szervezeteknek a helyi közéletre, az
életminôségre és a közszolgáltatások szélesítésére gyakorolt hatását. A dokumentumokban megfogalmazott
feladatok megvalósítása érdekében és tiszteletben tartva
valamennyi szervezet önállóságát és a közügyekben való
részvételi jogát, a civil szervezetekkel való kapcsolattartásról, valamint a pályázati, támogatási rendszerérôl Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.)
16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján –
az alábbi rendeletet alkotja.

5. közzététel: az e rendeletben meghatározott adatoknak internetes honlapon digitális formában, bárki
számára, személyazonosíthatóság nélkül, korlátozás- és díjmentesen történô hozzáférhetôvé tétele,
6. elôterjesztés elôkészítôje: a Fôpolgármesteri Hivatal,
7. Civil Konzultációs Tanács: a civil testületi rendszernek az a szerve (egysége), amely az ágazatiszakmai civil mûhelyek elnökeibôl valamint a civil
kapcsolattartásért felelôs, a Fôvárosi Önkormányzat által választott személybôl áll,
8. civil testületi rendszer: az állampolgárok közügyekben való részvételét szolgáló, ágazati-szakmai civil mûhelyekbôl és a Civil Konzultációs Tanácsból álló civil érdekképviseleti fórum.

II. fejezet
A rendelet célja és hatálya
2. §

I. fejezet
Értelmezô rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
1. civil szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi
II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot,
a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti
szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az
egyházat), és a Polgári Törvénykönyvrôl szóló
1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt),
2. közhasznú civil szervezet: a közhasznú szervezetekrôl szóló l997. évi CLVI. törvényben meghatározott közhasznúsági fokozatot szerzett, a közhasznúsági bírósági nyilvántartásba bejelentkezett
civil szervezet,
3. Fôvárosi Civil Adatbázis: a 14. § (2) bekezdésben
rögzítettek szerinti adatokat tartalmazó informatikai nyilvántartás, amelyhez kapcsolódnak az érintett civil szervezetek 15. §-ban rögzített alapdokumentumainak másolatai, valamint a Fôvárosi
Önkormányzattól kapott támogatásaik adatai,
4. civil delegált: az a delegáló szervezet szerint megfelelô ismeretekkel rendelkezô személy, akit a Civil Konzultációs Tanács a pályázatbírálati tevékenységben való közremûködéssel megbízott,

A rendelet célja:
a) a civil szervezetek és a Fôvárosi Önkormányzat közötti együttmûködés tartalmi és formai kereteinek
rögzítése,
b) annak biztosítása, hogy a civil szervezetek véleménye a Fôvárosi Önkormányzat döntéseiben megjelenhessen,
c) a civil támogatási és a pályáztatási rendszer, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilvántartás egységesítése, egyszerûsítése,
d) a kialakult intézményes támogatási rendszer eddigi
formáinak megtartása, az önkormányzati feladatátvállalási együttmûködés – közszolgáltatási szerzôdések keretében történô – folytatásának biztosítása.
3. §
(1) A rendelet hatálya – a Fôvárosi Önkormányzattal
kapcsolatba kerülô – azon civil szervezetekre terjed ki,
amelyek a tevékenységüket elsôsorban Budapesten, a
fôváros lakossága érdekében fejtik ki, valamint azon országos civil szervezetekre, amelyek központja Budapesten van és tevékenységük hatása a fôváros lakosaira
jelentôs.
(2) A rendelet elôírásai alkalmazhatók a civil szervezetnek nem minôsülô pályázók esetében is.
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III. fejezet
Az együttmûködés megvalósulása

mentumairól, errôl tájékoztatást adnak a szakmailag illetékes bizottságnak.

4. §

(3) Az ágazati-szakmai civil mûhelyek mûködési szabályzatot alkotnak, tagjaik sorából elnököt választanak,
aki képviseli a testület által elfogadott véleményt a szakmailag illetékes bizottság elôtt.

(1) A Fôvárosi Önkormányzat a civil szervezetekkel
történô együttmûködés érdekében:
a) tanácskozási joggal meghívja a Közgyûlés üléseire,
valamint a szakmailag illetékes bizottságok üléseire a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
8. számú mellékletében felsorolt civil szervezeteket;
b) véleményezési jogot biztosít a civil szervezetek részére, ezért a Közgyûlés – civileket érintô, ágazati koncepcionális kérdéseket tárgyaló – tervezeteit legalább
15 napos véleményezési határidôvel véleményezésre
közzéteszi a Fôvárosi Önkormányzat civil honlapján:
– a civil szervezetek véleményt nyilváníthatnak,
azokhoz javaslatokat tehetnek a honlapon biztosított eljárás szerint,
– a beérkezett véleményeket, javaslatokat a tervezet
elôkészítôje mérlegeli, és az észrevételekrôl, valamint az elutasított észrevételek esetében – a nyilvánvalóan alaptalan észrevételek kivételével – az
elutasítás indokairól összefoglalót készít, melyet a
civil honlapon a véleményezési határidô leteltét
követô 21 napon belül közzétesz,
– a tervezet elôkészítôjét egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli;
c) konzultációs testületeket hozhat létre fôként idôsügyi,
fogyatékosügyi, drogügyi, hajléktalanügyi, szociális,
egészségügyi, környezetvédelmi, városfejlesztési, városüzemeltetési, oktatási, kulturális és sport területeken a civil szervezetek bevonásával.
d) tájékoztatás és konzultáció céljából civil fórumokat
tarthat.
e) szakértôi tanácsadó-egyeztetô testületet hozhat létre
és mûködtethet.
(2) A civil testületi rendszer és az önkormányzati-civil
partnerség helyzetérôl, mûködésérôl, fejlesztési lehetôségeirôl a civil kapcsolattartásért felelôs, a Fôvárosi
Közgyûlés által választott személy évente tájékoztatja a
közgyûlést.

(4) Az ágazati-szakmai civil mûhelyek elnökei alkotják a Civil Konzultációs Tanácsot, amely az önkormányzati-civil kapcsolatok koncepcionális kérdéseiben és a
mûhelyek szakjellegéhez nem tartozó egyéb kérdésekben
nyilvánít véleményt. Megalkotja mûködési szabályzatát,
és állásfoglalásokat alakít ki a mûhelyek mûködésének
rendjérôl. Tagjai közül elnököt választ. A testület társelnöke a civil kapcsolattartásért felelôs, a Fôvárosi Közgyûlés
által választott személy. A Civil Konzultációs Tanács mûködéséhez szükséges adminisztrációs és infrastrukturális
feltételeket a Fôpolgármesteri Hivatal biztosítja.
(5) A Civil Konzultációs Tanács civil delegálta(ka)t
bízhat meg tagjai vagy más civil szakértôk körébôl,
aki(k) a pályázati kiírások civil pályázatainak véleményezésében felkérés esetén részt vesz(nek).
(6) A Civil Konzultációs Tanács és az ágazati-szakmai
civil mûhelyek létrejöttének és mûködésének további
szabályait e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

IV. fejezet
Támogatások
6. §
(1) A Fôvárosi Önkormányzat különbözô forrásátadási, támogatási formák útján segíti a civil szervezetek
közérdekû tevékenységét és mûködését.

(1) A 4. § (1) c) pontja szerinti civil konzultációs testületek olyan ágazati-szakmai civil mûhelyek, amelyek
munkájába a civil szervezetek akkreditációs eljárás során
kapcsolódhatnak be. A mûködésükhöz szükséges adminisztrációs és infrastrukturális feltételeket a Fôpolgármesteri Hivatal biztosítja.

(2) A forrásátadás, támogatás típusai:
a) nem pénzbeli támogatás:
– közvetett infrastrukturális támogatás,
– szakmai támogatás,
– eszköztámogatás,
b) pénzbeli támogatás:
– állami normatívával járó kötelezô önkormányzati feladat átvállalása esetén az állami normatíva civil szervezet által történô igénylése mellett kiegészítô forrást
biztosíthat közszolgáltatási szerzôdés keretében,
– önként vállalt feladat ellátásához forrást biztosít
támogatási szerzôdés keretében,
– konkrétan meghatározott feladat ellátására megbízást ad megbízási szerzôdés keretében.

(2) Az ágazati-szakmai civil mûhelyek véleményt
nyilvánítanak a közgyûlés, a bizottságok, valamint a
Fôpolgármesteri Hivatal véleményezésre átadott doku-

(3) A Fôvárosi Önkormányzat a civil szervezetek pénzügyi támogatásának körében éves költségvetési rendeletében rögzíti az alapok és a bizottsági keretek céltartalé-

5. §
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kainak, valamint az egyéb pályázati, támogatási kereteknek
a felhasználási szabályait. A pénzügyi támogatás és más
forrásátadás formáit e rendelet 2. sz. melléklete rögzíti.
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a Fôvárosi Önkormányzat a feladatellátáshoz arányos
mértékû forrást biztosíthat.
9. §

Nem pénzbeli támogatás
7. §
(1) A Fôvárosi Önkormányzat közvetett infrastrukturális támogatást nyújt a civil szervezetek számára intézményei útján, amelyek számos civil szervezet székhelyei, illetve mûködésük színterei. Az intézmények infrastrukturális és szakmai lehetôségeit az intézményekkel
megkötött szerzôdés feltételei szerint vehetik igénybe a
civil szervezetek.
(2) A Fôvárosi Önkormányzat szakmai támogatást
nyújt a civil szervezetek számára a Fôpolgármesteri
Hivatal és az önkormányzati civil honlap által nyújtott
szolgáltatások útján.
(3) A Fôvárosi Önkormányzat eszköztámogatást
nyújt, a Fôpolgármesteri Hivatal valamint a Fôvárosi
Önkormányzat intézményei nélkülözhetôvé vált tárgyi
eszközeinek pályázat útján vagy anélkül a civil szervezeteknek ingyenes vagy kedvezményes átadásával a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.)
Fôv. Kgy. rendelet szabályai szerint.
A támogatás odaítélésének feltétele, hogy a támogatott megfelelô biztosíték nyújtása mellett szerzôdésben
vállalja a fizetendô áfa megtérítését a támogató számára,
ha az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény rendelkezéseinek megfelelôen – a szolgáltatásnyújtása vonatkozásában – áfa megfizetésének kötelezettsége merül fel. A támogató a kérelem elbírálásakor
ettôl eltérô döntést is hozhat a forrás biztosítása mellett.

Pénzbeli támogatások
8. §
(1) Az önkormányzati feladatok ellátását az Ötv. alapján a Fôvárosi Önkormányzat – közszolgáltatási szerzôdés keretében – átadhatja.
(2) Ha az állami normatívával járó kötelezô önkormányzati feladat ellátását a civil szervezet átvállalja, az
állami normatíva civil szervezet által történô igénylése
mellett a Fôvárosi Önkormányzat kiegészítô forrást biztosíthat a feladatellátás költségeihez.
(3) Ha az állami normatívával nem járó kötelezô önkormányzati feladat ellátását a civil szervezet átvállalja,

(1) A közfeladat-ellátás civil szervezetnek történô átadása megvalósulhat pályázati úton és egyedi döntés
alapján is.
(2) Közfeladat ellátásában az a civil szervezet vehet
részt, amelyik a 8.§ (1) rendelkezése szerint a közszolgáltatási szerzôdést megkötötte és
a) jogerôs bírósági végzés alapján már legalább egy éve
mûködik, létesítô okiratában szerepel az ellátandó
közfeladat jellegének megfelelô tevékenység, és azt
folyamatosan végzi is, valamint
b) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges szakértelemmel, létszámmal és eszközzel, és ennek valódiságáról a Fôpolgármesteri Hivatal
vizsgálat során meggyôzôdik, valamint
c) szakmai felkészültségét korábban már bizonyította: a
Fôvárosi Közgyûlés legalább egy bizottságának valamely pályázatán korábban projekttámogatásban részesült, vállalásait szakszerûen teljesítette és a pénzügyi elszámolásnak határidôben eleget tett.
(3) Közszolgáltatási szerzôdés alapján ellátott feladat
megvalósításához a Fôvárosi Önkormányzat egyéb pénzügyi támogatást nem nyújt.
(4) A közfeladatot ellátó civil szervezet a közszolgáltatási szerzôdésen kívüli más tevékenységére vagy
mûködési célra kaphat pénzügyi támogatást a Fôvárosi
Önkormányzattól.
10. §
(1) Ha a civil szervezet részérôl a feladat-átvállalás
nem kötelezô önkormányzati feladatra irányul, de a
Fôvárosi Önkormányzat által felvállalt, fontosnak tartott
tevékenység ellátását szolgálja, akkor a Fôvárosi Önkormányzat feladat-ellátási hozzájárulást nyújt a civil szervezetnek támogatási szerzôdés keretében.
(2) Az e célt szolgáló forrásátadás a Fôvárosi Közgyûlés bizottságainak a döntését igényli.
(3) A Fôvárosi Közgyûlés bizottságainak szakmai
döntésétôl függôen a Fôvárosi Közgyûlés engedélyezi az
adott forrás kifizetését.
11. §
(1) A rendelkezésre álló bizottsági keret pályázat útján
és – a bizottság által meghatározott szabályok szerint –
egyedi támogatásként nyújtható.
(2) A megvalósítandó célok, ellátandó feladatok érdekében a Fôvárosi Közgyûlés bizottságai pályázatokat
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írhatnak ki, döntenek a rendelkezésre álló keretösszeg
felosztásáról és az összeg odaítélésérôl.
12. §
A pályázati támogatási rendszer egységes, ugyanakkor biztosítja a szakterületek – kiíró által igényelt – sajátosságainak érvényesülését is. Az egységesség biztosítása
érdekében a pályázati felhívások és a részletes pályázati
kiírások felépítését, kötelezôen elôírt dokumentációját a
jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. A szakterületi sajátosságok megjelenítésére a részletes pályázati
kiírás adatlapjának „kiegészítô adatok” része és a csatolandó mellékletek között elôírható „speciális dokumentumok” szolgálnak.
13. §
A meghirdetett pályázatokon az a civil szervezet vehet
részt, amely az e rendelet V. fejezetében tárgyalt Fôvárosi Civil Adatbázisba regisztráltatta magát.

V. fejezet
Fôvárosi Civil Adatbázis
14. §
(1) A Fôvárosi Önkormányzat a forrásátadás átláthatósága és egységes kezelése érdekében elektronikus
forrásátadási-támogatási nyilvántartó rendszert mûködtet
(a továbbiakban: Fôvárosi Civil Adatbázis), mely különbözô hozzáférési szintek kialakítása után, az 1992. évi
LXIII. a személyes adatok védelmérôl és a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló törvénnyel összhangban
nyilvánossá válik.
(2) A Fôvárosi Civil Adatbázisban a támogatott, illetve a pályázó civil szervezetek következô alapadatait kell
szerepeltetni: a szervezet neve, képviselôje, elérhetôségei, szervezeti formája, közhasznúsági minôsítése,
bírósági nyilvántartási száma, adószáma, hatóköre, fôbb
tevékenységei, bankszámlaszáma. A Fôvárosi Civil
Adatbázis szervezetenként és pályázatonként tartalmazza a kiíró bizottság megnevezését, a költségvetési keret
megnevezését, az ügyintézô szervezeti egység megnevezését, a támogatás összegét, célját, jogcímét, az ügyirat
iktatószámát és az elszámolás realizálását.
(3) A Fôvárosi Civil Adatbázist a Fôpolgármesteri Hivatal mûködteti. A forrásátadáshoz kapcsolódó adatokat
az adott forrásátadás adminisztrációját, ennek rendjét a
Fôpolgármester szabályozza.
(4) A Fôvárosi Közgyûlés által létrehozott (köz)alapítványok a civil szervezetek számára történt forrásátadásukról ugyancsak adatot szolgáltatnak.
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(5) Az olyan pályázati kiírások esetében, amelyekre
nem csak civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot,
biztosítani kell a Fôvárosi Civil Adatbázishoz igazodó,
hasonló adattartamú elektronikus nyilvántartást.
15. §
(1) Azoknak a civil szervezeteknek, amelyek a Fôvárosi Civil Adatbázishoz benyújtották alapdokumentumaikat, és gondoskodnak azok folyamatos aktualizálásáról, a pályázatokhoz, illetve a forrásátadási szerzôdések
megkötéséhez nem kell e dokumentumokat csatolniuk,
csupán arról kell nyilatkozniuk, hogy a jelzett dokumentumok tartalmában változás nem történt.
(2) A civil szervezetek a következô alapdokumentumaikat nyújtják be egyszerû másolatban a Fôvárosi Civil
Adatbázishoz:
a) egyszeri benyújtású dokumentumok, amelyeket csak
adatváltozás esetén szükséges ismételten benyújtani:
létesítô okirat (alapszabály vagy alapító okirat), bejegyzô bírósági végzés, közhasznúsági nyilvántartásba
vételi bírósági végzés vagy a bírósági végzések helyett megfelelô a bírósági kivonat,
b) évente benyújtandó dokumentumok: az utolsó lezárt
évrôl szóló KSH nonprofit statisztikai jelentés, közhasznúsági nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
az utolsó lezárt évrôl szóló pénzügyi és szakmai beszámoló, közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet esetén az utolsó lezárt évrôl szóló közhasznúsági
jelentés,
c) a civil szervezet döntése szerinti további dokumentumok.
(3) A civil szervezet – a (2) bekezdésben felsorolt alapdokumentumai benyújtása mellett – a Fôvárosi Civil Adatbázisba történô regisztrációját a civil szervezet képviselôje
által aláírt adatkezelési nyilatkozattal (4. számú melléklet)
és elektronikus adatlap kitöltésével nyeri el.

VI. fejezet
Záró rendelkezések
16. §
(1) E rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján
lép hatályba.
(2) A 8–9. § rendelkezései az e rendelet hatályba lépése elôtt megkötött közszolgáltatási szerzôdéseket nem
érintik.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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INDOKOLÁS

A 6. §-hoz

Általános indokolás

Meghatározza a Fôvárosi Önkormányzat civil szervezeteket érintô támogatásainak formáit.

A Javaslat rögzíti a modern demokrácia fontos követelményeit, amelyek egyben az Európai Unió központi
értékei is: participáció, partnerség, transzparencia. Ezen
alapelvek mentén a rendelet a már mûködô rendszert
összegzi, átláthatóvá tesz és a struktúra továbbfejlesztését jogi alapokra helyezi. Továbbá tartalmazza azokat a
kapcsolatfejlesztési elveket, amelyeket a Fôvárosi Önkormányzat Civil Nyilatkozata (Deklarációja) rögzít.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Meghatározza – e rendelet alkalmazásában – a civil
szervezet fogalmát összhangban a 2003. évi L. tv. 14. §
b) pontjával, valamint az egyéb fogalmak tartalmát.
A 2. §-hoz
A rendelet megalkotásának az alapvetô céljait tartalmazza, amelyek a Fôvárosi Önkormányzat Civil Nyilatkozatában (Deklarációjában) és a végrehajtására elfogadott Feladattervben megfogalmazásra kerültek.
A 3. §-hoz

A 7. §-hoz
Deklarálja a nem pénzbeli támogatás lehetôségét, nyilatkozik azok formáiról.
A 8–9. §-hoz
Meghatározza a közszolgáltatási szerzôdés keretében
a közfeladatok ellátásába bevonható civil szervezetek
körét, összhangban a 141/2005. sz. Fôv. Kgy. rendelettel,
amely a Fôvárosi Önkormányzat által kötendô ellátási
szerzôdésekkel szemben támasztott kritériumrendszert
rögzíti. Ezek az elvárások a civil szervezetek és szakmai
szövetségeik által meghatározott minôségi követelmény
igényeknek is megfelelnek.
A 10–11. §-hoz
Rendelkezik az önként vállalt feladatok forrásbiztosításának módjáról.
Deklarálja a közgyûlési bizottságok azon jogkörét,
hogy a különbözô célok megvalósítása és feladatok elvégzése érdekében pályázatokat írhatnak ki, rendelkezhetnek az éves költségvetésben biztosított keretösszegek
felosztásáról és odaítélésérôl pályázati, illetve egyedi támogatási formában.

A rendelet hatályának meghatározásánál feltételül
szabja, hogy a civil szervezet a Fôvárosi Önkormányzattal kapcsolatba kerüljön és szûkíti a szervezetek körét
azzal, hogy kiemeli azokat a civil szervezeteket, amelyek
tevékenységüket elsôsorban Budapesten, a fôváros lakossága érdekében fejtik ki.

Rendelkezik a pályázati rendszer – a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatában is megfogalmazott – egységességérôl és a bizottsági-szakterületi sajátosságok figyelembevételének lehetôségérôl.

A 4. §-hoz

A 13. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat és a civil szervezetek
együttmûködésének konkrét megvalósulási formáit, módozatait tartalmazza a már meglévô és új elemekkel
(a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatában felsorolt szervezetek, mûködô konzultatív
testületek, illetve véleményezési jog az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezései alapján).

Meghatározza a pályázati rendszerbe bevonható civil
szervezetek körét.

Az 5. §-hoz
Bôvíti a meglévô konzultációs lehetôségek körét, illetve szabályozott kereteket teremt e célra. A paragrafushoz kapcsolódó 1. sz. melléklet tartalmazza az ágazatiszakmai civil mûhelyek és a Civil Konzultációs Tanács
létrehozásának és mûködésének legfôbb szabályait.
A szabályozás keretjellegû, lehetôséget ad a testületek
számára sajátos mûködési rendjük önálló kialakítására.

A 12. §-hoz

A 14–15. §-hoz
Részletes szabályozást tartalmaz a civil szervezetek
elektronikus nyilvántartásáról, a nyilvántartás adatairól
és felhasználásukról. Megteremti a civil szervezeti támogatások egységes, rendezett nyilvántartását, amely alapja a támogatások átláthatóságának és a döntések megalapozottsága növelésének. Elôrevetíti a civil szervezetek
pályázóbarát támogatási rendszerének a megteremtését,
amelyet több pályáztató alkalmaz már.
A 16. §-hoz
A rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik.
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1. sz. melléklet a 61/2008. (XI. 21.) Fôv. Kgy. rendelethez
A Civil Konzultációs Tanács és az ágazati-szakmai civil mûhelyek
létrejöttének és mûködésének keretszabályai
A civil testületek mûködésének célja
11. A Civil Konzultációs Tanács és az ágazati-szakmai civil mûhelyek (a továbbiakban: civil testületek) – a lakossági
részvétel, a partnerség és a nyilvánosság demokratikus elvei alapján – a Fôvárosi Önkormányzat és Budapest önszervezôdô közösségi szektora közötti kapcsolattartás és együttmûködés intézményes fórumai.
12. A civil testületek szervezett keretek között biztosítják a közösségek és az állampolgárok közügyekben való részvételét, véleményük figyelembe vételét a Fôvárosi Önkormányzat döntéseiben.
A civil testületi rendszer létrejöttének eljárásrendje
13. A civil testületi rendszer létrehozásával a Fôpolgármesteri Hivatal Budapest önszervezôdô közösségeihez szóló felhívást és jelentkezési adatlapot bocsát ki idôsügyi, fogyatékosügyi, drogügyi, hajléktalanügyi, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, városfejlesztési, városüzemeltetési, oktatási, kulturális, és sport szakmai civil mûhely létrehozása céljából.
14. A civil szervezetek a felhívásban megadott határidôig benyújtják jelentkezésüket, megjelölve azt a szakmai mûhelyt,
amelynek a mûködésében részt kívánnak venni, valamint azt a személyt, aki a szervezet vezetôtestületének döntése
értelmében képviseli a szervezetet a szakmai mûhelyben.
15. A benyújtott jelentkezések alapján a Fôpolgármesteri Hivatal akkreditációs eljárást folytat le a következôk szerint:
– A jelentkezô civil szervezet bírósági bejegyzéssel, jogi személyiséggel rendelkezik.
– A civil szervezet jogi formája szerint egyesület (szövetség) vagy alapítvány.
– A civil szervezet a tényleges mûködését elsôsorban Budapesten, a fôváros lakossága érdekében fejti ki.
– Önkormányzati intézmények tevékenységének és mûködésének a támogatására létrejött civil szervezetek csak
akkor válhatnak a rendszer tagjaivá, ha az intézmény segítésén túl a lakosság számára is nyújtanak szolgáltatásokat.
16. Az akkreditációs eljárás során biztosítani kell a jelentkezô szervezetek számára hiánypótlási lehetôséget. Ha a hiánypótlással a szervezet a megadott határidôig nem él, jelentkezését el kell utasítani. Ez azonban nem zárja ki, hogy a
késôbbiekben – eleget téve az akkreditációs követelményeknek – újra jelentkezzen. A mûhelyekbe történô jelentkezés folyamatos és nyitott.
17. Az adott szakmai mûhely akkor alakulhat meg, ha legalább 5 szervezet bejelentkezik a munkájába. A szakmai mûhely megszûnik, ha a tevékenységében ténylegesen résztvevô szervezetek száma 5 alá csökken.
18. A szakmai mûhely elsô ülését a Fôpolgármesteri Hivatal hívja össze. A mûhely megalakulásáról tájékoztatja az ügykörében érintett szakmai illetékességgel rendelkezô bizottságot. A Fôvárosi Önkormányzat a szakmai mûhelyekben
részvételi jogot nyert civil szervezetek listáját civil honlapján közzéteszi.
19. A szakmai mûhely elsô ülésén – e rendelet szabályait figyelembe véve – megalkotja saját mûködési szabályzatát, és
tagjai sorából megválasztja elnökét egy évre.
10. A szakmai mûhelyek elnökei alkotják a Civil Konzultációs Tanácsot, amelynek elsô ülését a Fôpolgármesteri Hivatal hívja össze. A testület elsô ülésén – e rendelet szabályait figyelembe véve – megalkotja saját mûködési szabályzatát, és tagjai sorából megválasztja elnökét egy évre. A testület társelnöke a civil kapcsolattartásért felelôs, a
Fôvárosi Közgyûlés által választott személy.
11. A civil testületi rendszer kialakulása után a Civil Konzultációs Tanács dönt arról, hogy létrehoz-e további szakmai
mûhelyeket, illetve megszüntet-e vagy összevon-e szakmai mûhelyeket. A döntés elôtt a Civil Konzultációs Tanácsnak egyeztetnie kell az ügykörükben érintett közgyûlési bizottságokkal.
A civil testületek jog- és hatásköre
12. Az ágazati-szakmai civil mûhelyek véleményt nyilvánítanak a közgyûlés és a közgyûlési bizottságok véleményezésre átadott dokumentumairól.
13. A Civil Konzultációs Tanács az önkormányzati-civil kapcsolatok koncepcionális kérdéseiben és a mûhelyek szakjellegéhez nem tartozó egyéb kérdésekben nyilvánít véleményt.
14. Az ágazati szakmai civil mûhelyek javaslatokat tehetnek az érintett közgyûlési bizottságnak, a Civil Konzultációs
Tanács pedig a közgyûlésnek egyes témák, elôterjesztések megtárgyalására.
15. A civil testületi rendszer valamennyi bizottsággal folytatott együttmûködése alapján évente összegzi az önkormányzati-civil partnerség helyzetére, mûködésére, fejlesztési lehetôségeire vonatkozó tapasztalatokat, összefoglaló értékelést készít a Fôvárosi Közgyûlés számára, amelynek elôterjesztôje a civil kapcsolattartásért felelôs, a Fôvárosi
Közgyûlés által választott személy.
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2. sz. melléklet a 61/2008. (XI. 21.) Fôv. Kgy. rendelethez

A Fôvárosi Önkormányzat civil szervezeteket érintô forrásátadásának
formái, típusai
1. Civil szervezetek nem pénzbeli támogatása:
A támogatás megnevezése

A döntés-elôkészítés módja

Szerzôdéses formája

Közvetett infrastrukturális támogatás a Fôvárosi Önkormányzat intézményei útján.

Egyedi döntés vagy nyílt / meghívásos pályázati folyamat.

Az intézmény és a civil szervezet által megkötött
ingyenes / kedvezményes / piaci díjas bérleti
szerzôdés vagy együttmûködési megállapodás.

Szakmai támogatás szolgáltatások által.

Önkéntes felhasználású.

Szerzôdéses forma nélkül igénybe vehetô.

Eszköztámogatás.

Egyedi döntés vagy nyílt / meghívásos pályázati folyamat.

Ingyenes / kedvezményes / piaci díjas bérleti
(használatba adási) szerzôdés,
vagy ingyenes támogatási (tulajdonba adási)
szerzôdés, vagy kedvezményes / piaci díjas
adás-vételi (tulajdonba adási) szerzôdés.

2. Civil szervezetek részére pénzeszköz átadása:
A forrásátadási cél megnevezése

A döntés-elôkészítés módja

Kötelezô önkormányzati feladat ellátása.

Egyedi döntés vagy nyílt / meghívásos
pályázati folyamat.

Közszolgáltatási szerzôdés.

Egyéb, fontos feladat ellátásához
való hozzájárulás.

Egyedi döntés vagy nyílt / meghívásos
pályázati folyamat.

Támogatási szerzôdés.

Adott, konkrétan meghatározott feladat ellátására adott megbízás.

Egyedi döntés vagy nyílt / meghívásos
pályázati folyamat.

Megbízási szerzôdés.

Szerzôdéses formája
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3. sz. melléklet a 61/2008. (XI. 21.) Fôv. Kgy. rendelethez

A pályázati dokumentáció (részletes pályázati kiírás, nyomtatványcsomag)

1. A pályázati felhívás
2. Adatlap (törzsadatok + kiegészítô adatok)
3. Projektleírás (szakmai és pénzügyi terv)
4. A pályázó nyilatkozatai
5. A csatolandó mellékletek elôírása
6. Kitöltési útmutató
7. Támogatási szerzôdés minta
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1. A pályázati felhívás
1. Meghirdetô:
2. A pályázat célja/i/, témaköre/i/: amennyiben mûködési célú támogatás: a fogalomtárban a mûködési költségek körének pontos meghatározása
3. A támogatás jellege (vissza nem térítendô, önrész elôírásával vagy anélkül, mekkora a rendelkezésre álló keret és
mennyi a maximálisan elnyerhetô összeg)
4. Általános pályázati feltételek
a) a pályázók körének meghatározása: pl. a budapesti székhely vagy – civil szervezetek esetén – a Fôvárosi
Bírósági nyilvántartás kikötése, és/vagy a pályázat fôvárosi irányultságának kikötése; a Fôvárosi Önkormányzat
költségvetésének címrendjében szereplô szervezetek és/vagy közszolgáltatási szerzôdéssel rendelkezôk kizárása
stb.;
b) tartalmi, formai követelmények: egyértelmû megfelelés a pályázati cél/ok/nak, témakör/ök/nek, a pályázat
megvalósítási idôszakának és a részletes pályázati kiírásban foglaltaknak; az összes elôírt információ, igazolás,
nyilatkozat megléte; az elôírt nyomtatványcsomag használata;
c) hozzájutás a nyomtatványcsomaghoz: a teljes pályázati dokumentáció – részletes pályázati kiírás, alkalmazandó nyomtatványcsomag – a Budapest Portálról (www.budapest.hu) letölthetô vagy a Fôvárosi Önkormányzat
Ügyfélszolgálatán (1052 Budapest, Bárczy István u. 1–3.) átvehetô;
d) a benyújtás módja, hiánypótlás: postára adva a Fôvárosi Önkormányzat címére (1052 Budapest, Városház u.
9-11.) vagy az Ügyfélszolgálaton leadva az elôírt határidôig; érdemi elbírálásra kizárólag a tartalmi, formai követelményeknek mindenben megfelelô pályázatok kerülnek, hiánypótlási lehetôség nincs.
5. Információk az értékelésrôl, értesítésrôl, szerzôdéskötésrôl, elszámolásról: A pályázatokról a kiíró dönt a kiírásban rögzített idôtartamon belül, a támogatások utalását a Fôvárosi Közgyûlés soros ülése hagyja jóvá. A döntések ellen fellebbezési lehetôség nincs. A kiíró a támogatások utalásáról szóló közgyûlési jóváhagyást követôen a Budapest
Portálon – a hatályos jogszabályok szerint – közzéteszi a nyertesek jegyzékét a támogatási összegekkel együtt, a nyertessel szerzôdést köt, amelyben szabályozásra kerül a támogatás felhasználásának és elszámolásának rendje. Ennek
határidôre történô aláírt visszaküldése a támogatás átutalásának feltétele. A pályázatban szereplônél kisebb összeg elnyerése esetén a pályázatban vállaltak arányos teljesítése is elfogadható, ezt azonban megfelelôen rögzíteni kell a
szerzôdésben.
6. A pályázatról további felvilágosítás kérhetô:
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2. Adatlap
A. Törzsadatok

Adatlap a(z) ……… Bizottság
….. évi „………………………” pályázatához
Beérkezett

1.

Sorszám

A pályázó szervezet adatai

1.1.

Megnevezése: ………………………………………………………………………………………………

1.2.

Székhelye:  ………………………………………………………………………………………

1.3.

Levelezési címe:  ………………………………………………..………………………………

1.4.

Szervezeti formája:

egyesület: ,

alapítvány: ,

költségvetési szerv: ,

egyház: ,

gazdasági társaság: ,

egyéni vállalkozó: ,

közalapítvány: ,

egyéb:  éspedig: ……………………………………………………………
1.5.

Közhasznúsági fokozata: nem közhasznú: , közhasznú:  kiemelkedôen közhasznú: *

1.6.1.

Nyilvántartásba vevô szerv megnevezése: …………………………………………………………...**

1.6.2.

Bírósági bejegyzésének száma: Pk. ./ vagy …………………………...……..**

1.7.

Adószáma: ––

1.8.

A pályázó bankszámla-vezetô pénzintézetének

1.8.1.

megnevezése: ………………………………………………………………………………………...

1.8.2.

bankszámla száma: --

1.9.

Honlapjának címe: ………………………………………….………………………………………

1.10.

E-mail-címe: …………………………………………..…….………………………………………

1.11.

A pályázó szervezet (bíróság által bejegyzett) képviselôjének adatai:

1.11.1. neve: …………………………………………………………………………………….……………
1.11.2. levelezési címe:  ……………………………………………………………………………
1.11.3. telefon: vezetékes: …………………..….. mobil: ……………….……….. fax: ……………………
1.11.4. e-mail-címe: ………………………………...………………………………………….……………
1.12.

A pályázatért felelôs személy/kapcsolattartó adatai:

1.12.1. neve: ………………………………………………………………………………………………….
1.12.2. levelezési címe:  ……………………………………………………………………………
1.12.3. telefon: vezetékes: ……………..…….. mobil: …………….………….. fax: ………………………
1.12.4. e-mail-címe: …………………………………………...…………………………………………….

* Csak egyesület, alapítvány, közalapítvány, szociális szövetkezet és nonprofit gazdasági társaság esetében kell kitölteni!
** Bírósági bejegyzésre nem kötelezett szervezet esetében a létesítését nyilvántartásba vevô szerv nyilvántartási száma.
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2.

A pályázat alapadatai

2.1.

A pályázat címe: ………………………………………………………………………………….

2.2.

A pályázati téma rövid leírása: ………………………………………………………………….
………………………………………..………………………………………………………….…
……………………………………………………..…………………………………………….…

2.3.

A pályázat költségvetésének fô összegei Ft-ban:
Igényelt támogatás

2.4.

Önerô

A megvalósítás idôtartama:
200… év ……………… hó ……… naptól

1.

Teljes összeg

200... év ……………… hó ……… napig

A Fôvárosi Önkormányzattól, illetve az általa alapított (köz)alapítványoktól az elôzô 3 évben elnyert
támogatások:

Év

Döntéshozó
szervezeti egység

A pályázat címe

Elnyert
Az elszámolás Az elszámolás
megtörténte
támogatás (Ft)
határideje
(igen – nem)

B. Kiegészítô adatok
(a bizottsági sajátosságoknak megfelelôen)
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3. Projektleírás
A)

Szakmai terv:

B)

Költségvetési terv:
B/1.

Részletes, tételes költségvetési terv:

A költség
Az igényelt
megnevezése
támogatás
I. A projekt közvetlen költségei
1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik)

2. Dologi költségek

3. Felhalmozási célú költségek

4. A projekt közvetlen
költségei összesen
II. A projekt közvetett költségei
1. Személyi kifizetések (bér, megbízási díj és járulékaik)

2. Dologi költségek

3. Felhalmozási célú költségek

4. A projekt közvetett
költségei összesen
Mindösszesen (I+II)

B/2.

A költségvetés indoklása:

B/3.

A pályázó az áfá-t:

– visszaigényli



– nem tudja visszaigényelni



Saját forrás

Összesen
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4. A pályázó nyilatkozatai
A. Törzsnyilatkozatok
Alulírott pályázó
a) A pályázati kiírásban és a dokumentációban foglaltakat tudomásul veszem;
b) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörûek, hitelesek és megfelelnek a valóságnak;
c) kijelentem, hogy adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom nincsen, illetve ha van, akkor az átütemezési megállapodás másolatát mellékelem,
d) tudomásul veszem, hogy a támogatás nem folyósítható, amíg adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozásom van,
kivéve, ha átütemezési megállapodással a tartozás rendezett;
e) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplô adatokat és információkat a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse, a hatályos jogszabályoknak megfelelôen kezelje, internetes honlapon közzétegye;
f) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai nyilvánosságra hozhatók,
kivételt képeznek a pályázó által a pályázat benyújtásakor a Ptk. 81. § (2) és (3) bekezdése szerint üzleti titokként
megjelölt adatok, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekbôl nyilvános adat megismerésének lehetôségét.
g) kijelentem, hogy a szervezet a közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;*továbbá hogy, a pályázat kiírását megelôzô öt évben együttmûködési
megállapodást nem kötött és tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), valamint hogy
a pályázat kiírását megelôzô öt évben párttal közös jelöltet nem állított országgyûlési, európai parlamenti vagy
helyi önkormányzati választáson;
h) a Fôvárosi Önkormányzattal kapcsolatos pályázati elszámolási, szakmai beszámoló leadási hátraléka a pályázó
szervezetnek nincs;
Amennyiben megadott adataimban az elszámolás megtörténtéig változás következik be, arról a kiírót haladéktalanul
értesítem.

* Csak egyesületre, alapítványra, közalapítványra, szociális szövetkezetre és nonprofit gazdasági társaságra vonatkozik.
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B. Kiegészítô nyilatkozatok
NYILATKOZAT
a közpénzekbôl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti
összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselôjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselôjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevô szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekbôl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján



– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján



Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön ûrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

Aláírás/Cégszerû aláírás
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KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekbôl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségérôl

A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselôjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselôjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevô szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekbôl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-elôkészítôként közremûködô vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minôsülök döntés-elôkészítônek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….………………………………………………………………………
……………………………………………………..……………….………………………………………………………
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselô vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselô, országgyûlési
és az európai parlamenti képviselô, polgármester, alpolgármester, fôpolgármester, fôpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselô, helyi önkormányzat képviselô-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a Knyt.
2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetôje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
c) Az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
– Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés elôkészítôként közremûködô, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minôsül döntés-elôkészítônek vagy döntéshozónak.
– Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselô.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelôszülô,
testvér
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d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelôszülô,
testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet
tekintetében az érintettség fennáll, mert
• vezetô tisztségviselôje
• az alapítvány kezelô szervének, szervezetének tagja, tisztségviselôje,
• vagy társadalmi szervezet ügyintézô, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés elôkészítôként közremûködô szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselô, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyûlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselô, országgyûlési
és az európai parlamenti képviselô, polgármester, alpolgármester, fôpolgármester, fôpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselô, helyi önkormányzat képviselô-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv – a 2. §
(1) bekezdés d) pont alá nem tartozó – vezetôje és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelôszülô,
testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekbôl nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetôen. A nyilatkozatban szereplô adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt:

Aláírás/Cégszerû aláírás
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5. A civil szervezetek mentesítése a csatolandó mellékletek benyújtása alól

Nem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Fôvárosi Civil Iroda nyilvántartásában szerepel és ott hatályos szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte. (A szervezet regisztrációs száma, illetve leadott dokumentumainak megléte iránt a …………………… telefonszámon lehet érdeklôdni.)

A Fôvárosi Civil Iroda nyilvántartásában a pályázó szervezet a(z) …………….. regisztrációs számon szerepel, leadott
dokumentum-másolatai érvényesek, hatályosak.

Hozzájárulok, hogy megítélt támogatás esetén – a szükséges adminisztráció idôtartamának rövidítése érdekében –
a Támogató a szerzôdést a megadott e-mail címemre küldi meg, amelyet 5 példányban nyomtatva, kitöltve, aláírva
8 munkanapon belül postai úton visszajuttatok.
igen: 

nem: 

Budapest, …………………….………

………………………………….
a pályázó (cégszerû) aláírása
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6. ÚTMUTATÓ
AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ
Az adatlap maradéktalan, pontos kitöltése az érvényes pályázat feltétele!

A pályázó szervezet adatai
Az adatokat a hatályos bírósági nyilvántartás szerint kell megadni.
A „Levelezési cím” sort csak abban az esetben kell kitölteni, ha az eltér a szervezet székhelyének (hivatalos) címétôl. Ha
az értesítést magánlakásra kéri, a megfelelô postai kézbesítés érdekében kérjük, a lakástulajdonos nevét is szíveskedjen
itt feltüntetni.
A „Szervezeti forma” és a „Közhasznúsági fokozat” esetében a megfelelô adatot a mögötte lévô F-ban X jellel jelölje!
A közhasznúsági fokozatot csak egyesület, alapítvány, közalapítvány, szociális szövetkezet és nonprofit gazdasági társaság esetében kell megjelölni!
A „Bírósági bejegyzés száma” a bírósági végzéseken vagy a kivonaton megtalálható. A / jel után a szervezet bejegyzésének évét kell beírni. (A bírósági bejegyzés számát ne keverje össze a bírósági nyilvántartási sorszámmal!) Bírósági bejegyzésre nem kötelezett szervezet esetében a létesítését nyilvántartásba vevô szervtôl kapott nyilvántartási számot kell
megadni.
„Adószám”: támogatás csak az adószámmal rendelkezô szervezet számára folyósítható!
Kérjük, fokozott figyelemmel töltse ki a „Bankszámla száma” rovatot, hiszen a tévesen megadott szám miatt a támogatás kiutalása jelentôsen elhúzódhat.
Kérjük, a „Képviselô/Kapcsolattartó adatai” körében adja meg elérhetôségi adatait, hogy bármilyen jellegû probléma
esetén közvetlenül kapcsolatba tudjunk lépni Önnel vagy a kapcsolattartóval. A „Kapcsolattartó adatai” rovatot nem kell
kitölteni, ha a képviselô látja el ezt a funkciót.

A pályázat alapadatai
„A pályázati téma” rovatban csak egy-két rövid, tömör, lényegretörô tételmondat megfogalmazására van lehetôség.
A projekt részletes leírására a késôbbiekben lesz lehetôség.
„A pályázat költségvetésének fô összegei” táblázatban az önerôbe kell beleszámítani azokat az összegeket is, amelyeket
a projekt megvalósításához más támogatótól kapott a szervezet. Szintén az önerôt növelik a projekt megvalósítása során
keletkezett esetleges bevételek (pl. jegybevétel, szolgáltatás díja stb.).

A Fôvárosi Önkormányzattól, illetve az általa alapított (köz)alapítványoktól az elôzô 3 évben elnyert támogatások
E táblázat kitöltését különös figyelemmel végezze el, nehogy a téves vagy hiányos adatközlés miatt a megtévesztô adatszolgáltatás vádja érje a szervezetet.
A táblázat sorai szükség esetén bôvíthetôk. Kézi kitöltés esetén – ha szükséges – jelezze a táblázat alatt, hogy külön lapon csatolja az adatokat.

Projektleírás
Elektronikus (számítógépen történô) kitöltés esetén magába az adatlapba tudja beilleszteni a max. 3 oldalas leírást.
A nyomtatott, papíralapú forma kitöltése esetén külön lapokon tudja csatolni a leírást, ezt kérjük, jelezze az adatlapon.
A leírás reflektáljon a felhívásban megfogalmazott célokra és követelményekre, mutassa be a projekt illeszkedését azokhoz. Tisztázza a pályázat célját, célcsoportját, a projekt megvalósításának várható hatásait, hozadékait. Tartalmazza a
megvalósítás munka- és ütemtervét. Fogalmazza meg azokat az objektíven mérhetô paramétereket, amelyek a projekt sikeres végrehajtását jelzik (pl. résztvevôk száma, rendezvények száma, kiadvány példányszáma stb.).
A pályázat elônyeként értékeljük, ha a tagság, a szervezeti aktivisták és egyéb, külsô önkéntesek minél nagyobb csoportját mozgatja meg a projekt.
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A projekt költségvetése
A pályázat során leadott költségvetési terv, illetve maga a beadott teljes pályázati dokumentáció a támogatási szerzôdés
elválaszthatatlan melléklete lesz, tehát alapos átgondolással kell megszerkeszteni a forrásfelhasználást, hiszen az elszámolásba majd csakis azok a tételek vonhatók be és olyan mértékben, amelyek itt és ahogy szerepelnek.
Ha a megvalósítás során szükségessé válik a tételek átcsoportosítása, módosítása, akkor a szervezetnek a módosításra vonatkozó kérelmet kell elôterjesztenie a kiíró bizottsághoz. A kérelmet úgy kell benyújtani, hogy annak várható elbírálása még a támogatási szerzôdés lejárta, illetve az elszámolási határidô elôtt megtörténhessen.
A költségvetési táblázat közvetlen és közvetett kiadásonként külön-külön 3 költségnem szerint csoportosítja a tételeket:
– személyi kiadások (bér, megbízási díj, személyi kifizetések és ezek járulékai),
– dologi kiadások (pl. bérleti díj, szakmai anyagok vásárlása, utazási költség, közmûdíj, személyi közremûködôk számlás kifizetése stb.),
– felhalmozási célú kiadások (beruházás, felújítás, nagy értékû tárgyi eszköz beszerzése).
A közvetlen költségek a projekt megvalósításához értelemszerûen, szorosan tartozó, cél szerint szükséges kiadásokat tartalmazzák. Természetesen a szervezet általános mûködési költségeinek egy arányos része is a projektet szolgálja, ezért a
pályázatban ezek a közvetett költségek is érvényesíthetôk. Ilyen pl. az alkalmazottnak a projekt megvalósítására fordított
munkaideje, közmûköltségek arányos része stb.). Arra figyelemmel kell lenni, hogy az igényelt összeg nem haladhatja
meg a kiírásban rögzített értékhatárt.
Természetesen a számítási hibákra is figyeljen. Célszerû a táblázatot Excel programban elkészíteni, amelyben a program
maga automatikusan elvégzi a számításokat. Az Excel programból a kész táblázat átemelhetô a Word formátumú adatlapba.
A költségvetést a lehetô legteljesebben részletezni kell. A táblázat sorai igény szerint bôvíthetôk, kézi kitöltés esetén
– ha szükséges – jelezze a táblázat alatt, hogy külön lapo(ko)n csatolja a tervet.
„A költségvetés indoklása” rovatban röviden le kell írni, hogy miért van szükség az összegre, miért akkora mértékben.
Adott tételek esetén ismertetni kell annak számítási módszerét. Pl. a kiadvány 1 példányának nyomdaköltsége 600 Ft,
100 példány készítenek, tehát az összes nyomdaköltség 600 Ft × 100 Ft = 60 000 Ft.
Az „áfa-nyilatkozat”: az áfa-visszaigénylô szervezetek támogatási igényüket nettó összegben nyújthatják be, esetükben
a támogatási forrásból áfa nem finanszírozható, erre természetesen majd az elszámolásnál kell ügyelni. A szervezet
áfa-visszaigénylési helyzetét a megfelelô állítás mögötte lévô -ban X jellel jelölje! (A szervezet adószáma errôl információt ad!)
Kiegészítô nyilatkozatok: A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
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Mellékletek (civil szervezetek esetében)
Nem kell a mellékleteket csatolnia a szervezetnek, mivel a Fôvárosi Civil Iroda nyilvántartásában szerepel és ott hatályos
szervezeti dokumentumainak másolatát letétbe helyezte.
Kérjük, mindenképpen érdeklôdjön az irodától a szervezet regisztrációs száma, illetve a leadott dokumentumok megléte, érvényessége felôl a ………………. telefonszámon vagy személyesen (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1–3.) Külön
figyelni kell arra, hogy az adott szervezet a …….. évi közhasznúsági jelentését vagy – nem közhasznú szervezet esetén –
a pénzügyi és a szakmai beszámolóját letétbe helyezte-e az irodán!
Ha a szervezet regisztrációja a Fôvárosi Civil Irodán rendezett, akkor az adatlapon csak a regisztrációs számát kell
feltüntetnie!

Külön felhívjuk a szervezetek figyelmét, hogy csakis a közhasznúsági törvényben elôírt adattartalommal rendelkezô,
hiánytalan közhasznúsági jelentéseket tudjuk elfogadni! A közhasznú szervezetekrôl szóló 1997. évi CLVI. törvény 19.
§-a így rendelkezik:
19. § (1) A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést
készíteni.
(2) A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfôbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtôl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitôl kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezetô tisztségviselôinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységrôl szóló rövid tartalmi beszámolót.
(4) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetôleg abból saját költségére
másolatot készíthet.
(5) A közhasznú szervezet köteles a (2) bekezdés szerinti közhasznúsági jelentését a tárgyévet követô évben,
legkésôbb június 30-áig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhetô módon
közzétenni.

Nem kötelezô, de csatolhatók a következô mellékletek:
a) a szervezet tevékenységének általános bemutatása,
b) a projektben közremûködô partnerek együttmûködési nyilatkozata,
c) támogató ajánlások, referenciák,
d) a szervezet valamely lényeges produktuma (pl. kiadvány).
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4. sz. melléklet a 61/2008. (XI. 21.) Fôv. Kgy. rendelethez

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT
Alulírott, az általam képviselt civil szervezet nevében h o z z á j á r u l o k ahhoz, hogy a Budapest Fôváros Önkormányzata Fôpolgármesteri Hivatal – nyilvántartás készítése céljából – a pályázatok során közölt, illetve a Fôvárosi Civil Adatbázis számára megadott adatainkat felhasználja. A nyilvántartásban szereplô adatainkat különbözô szempontok szerint
csoportosíthatják.
Az adataink felhasználásával létrehozott nyilvántartás neve: „FÔVÁROSI CIVIL ADATBÁZIS”.
Állami, önkormányzati szervek, kerületi önkormányzatok, valamint civil szervezetek részére a szervezet nevét, címét, a
képviselô nevét, címét kiadhatják.

Budapest, ………………………

……………………………………………
a szervezet neve

……………………………………………
a képviselô neve

……………………………………………
a képviselô aláírása
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5.sz. melléklet a 61/2008. (XI. 21.) Fôv. Kgy. rendelethez

Támogatási szerzôdés
a …………………………………….. Alapból, Bizottsági keret céltartalékából* pályázat / egyedi támogatás* útján
elnyert mûködési célú/felhalmozási célú* pénzeszköz átadás-átvételérôl,
amely létrejött egyrészrôl
Budapest Fôváros Önkormányzata, nevében a Fôvárosi Közgyûlés által átruházott hatáskörben eljáró
…………………………………… Bizottsága (1052 Budapest, Városház utca 9–11., számlaszám: 11784009-15490012,
képviseli: ………………….….….…. elnök), mint támogatást nyújtó (továbbiakban: „Támogató”)
másrészrôl a/z/
………………………, (címe/székhely*: …………………………,
nyilvántartási
száma/cégjegyzékszáma*: ……………….., adószám: …………….., számlaszám: …………..,
képviseletében eljár: ……………………….), mint a támogatásra pályázó (továbbiakban: „Támogatott”)
együttesen szerzôdô felel (továbbiakban: Szerzôdô felek) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:
11. A ……………………………………………………………………………………… által kiírt pályázati felhívásra,
a Fôpolgármesteri Hivatalnál (továbbiakban: Hivatal) …………………. számon iktatott pályázat/egyedi kérelem*
alapján, a Támogató ………………………….. számú határozatával döntött, hogy támogatást nyújt a Támogatott
részére.
12. A Támogató „ ……………………………………………………………..” céljára bruttó
……………..……….-Ft, azaz ……….……………………. forint vissza nem térítendô támogatást nyújt kizárólag a Támogatott részére.
13. Támogatott a jelen szerzôdés 2. pontjában meghatározott támogatás összegét kizárólag „…………………………
………………………..” célra jogosult fordítani. A Támogatott a támogatás összegét a fentiekben meghatározott céltól eltérôen nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben a támogatás összege nem fordítható adó (áfa), illeték vagy
közteher tartozás kiegyenlítésére sem.
Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitôl elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is
figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékérôl a Hivatal megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.
Egyebek: ………………………………………….*
14. A Támogató a támogatás összegét, a Támogató és Támogatott által aláírt támogatási szerzôdésnek a Hivatalhoz
történô beérkezését/, illetve a Közgyûlés támogatás utalását engedélyezô döntését* követô 30 napon belül utalja át a
Támogatott …………………………….….pénzintézetnél vezetett ……….……………………számú számlájára/
az alábbi feltételekkel: ………………….* .

15. A Támogatott vállalja, hogy ………..….-án megkezdi és* ……………..-ig befejezi a jelen szerzôdés 2. pontjában
megnevezett támogatási cél megvalósítását.

16. Támogatott a kapott támogatással legkésôbb ……………..-ig a Hivatal ……………. Ügyosztályának/belsô szervezeti egységének az alábbiak szerint elszámol.
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A Támogatott köteles benyújtani:
• a pályázati cél tényleges megvalósulásáról rövid, 1–3 oldalnyi szöveges szakmai értékelô anyagot /kiadványokkal, sajtó-, médiafigyelôvel/,
• számviteli bizonylatok összesítését, mely tartalmazza költségtételek szerinti bontásban a bizonylat kibocsátójának
nevét, a bizonylat sorszámát, tartalmát (kifizetés jogcímét), keltét és a teljesítés idôpontját, az áfa-alapot, az
áfa-tartalmat és a bruttó összeget, valamint átutalás esetében az átutalás tényét, készpénzes kifizetés esetében a
készpénzfelvétel tényét tartalmazó külön kimutatást;
• a szerzôdés 2. sz. mellékletét képezô kitöltött „elszámolási lapot”;
• a támogatás felhasználását igazoló záradékolt számviteli bizonylatok másolatát,
• átutalással teljesített bizonylat másolata mellett a bankszámla terhelésérôl szóló banki igazolást vagy kivonatot
(megjelölve a vonatkozó tételt),
• készpénzes bizonylatmásolat mellett a kifizetési pénztárbizonylat másolatát,
• személyi költségek és azok közterheinek összesített és részletes kimutatását, csatolva az igazoló bizonylatok másolatát,
• a saját forrás és/vagy társfinanszírozás dokumentumainak másolatát (megállapodás, határozat),1
• a saját forrás és/vagy társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást.2
17. A Támogató jogosult a támogatás felhasználását, illetve az abból megvalósítani kívánt célt bármikor ellenôrizni, ennek során a Támogatottól az ellenôrzéshez szükséges adatokat, eredeti bizonylatokat bekérni, illetve a Támogatottnál elôre írásban egyeztetett idôpontban és módon helyszíni ellenôrzést tartani.
18. Az elszámolással, beszámolóval való indokolatlan késedelem esetén a Támogatott köteles a késedelem idejére,
a támogatás összege után számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelô mértékû kötbért fizetni a Fôvárosi
Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a késedelmes teljesítés napján.
19. A jelen szerzôdésben meghatározott cél megvalósítása során esetleg felmerülô többletköltség a Támogatottat terheli.
10. A Támogatott súlyos szerzôdésszegése esetén a Támogató jogosult a szerzôdést azonnali hatállyal írásban felbontani.
Ebben az esetben a Támogatott köteles a támogatás teljes összegét – a támogatás Támogatott részére történô átutalása napjától a visszafizetés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelô mértékû – kamattal
növelten a Fôvárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlájára, a felbontásról szóló értesítés kézhezvételét követôen haladéktalanul visszafizetni.
Súlyos szerzôdésszegésnek minôsül különösen, de nem kizárólagosan:
• a támogatás összegének e szerzôdésben foglaltaktól eltérô felhasználása,
• valótlan adatok, tények, körülmények közlése,
• felszólítást követôen is az elszámolási kötelezettség elmulasztása, az ellenôrzés akadályoztatása, a szerzôdés szerinti tájékoztatási kötelezettségek megszegése,
• a vállalt feladatok ellátásának indokolatlan megszüntetése,
• a jogszabályok, szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek megszegése,
• a szerzôdés 11. pontjában meghatározott esetben az értesítési kötelezettség elmulasztása, indokolatlan késedelmes
tájékoztatás.
A Támogatott bármely szerzôdésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a Támogató által biztosított támogatási
lehetôségekbôl.
11. Amennyiben a Támogatott – neki fel nem róható okból – nem tudja teljesíteni a jelen szerzôdésben vállalt kötelezettségeit, az 5. pontban meghatározott befejezési határidô lejárta elôtt a Támogatóhoz írásban benyújthat program,
illetve határidô módosítási kérelmet. Amennyiben erre nem kerül sor, a Támogatott haladéktalanul köteles a támogatási összeget, illetve maradványát zárolni és a zárolást követô 8 (nyolc) napon belül a támogatás összegét törvényes
kamatával együtt – a Fôvárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú költségvetési elszámolási számlájára viszszautalni, valamint 30 (harminc) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni és a Támogató részére megküldeni.
A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekrôl, tényezôkrôl a Támogatott a/z/ ………………………
Ügyosztályt/belsô szervezeti egységet haladéktalanul írásban köteles értesíteni.
1
2

Pénzügyi kerettôl függôen
Pénzügyi kerettôl függôen
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12. A jelen támogatási szerzôdés 1. sz. mellékletét képezi a Fôvárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú számlája által benyújtható azonnali beszedési megbízási jogát tartalmazó – a Támogatott bankszámla-vezetô pénzintézete
által igazolt – „Felhatalmazó levél”.3 A Fôvárosi Önkormányzat az azonnali beszedés jogát a Támogatott
szerzôdésszegése miatti visszafizetési kötelezettségének beállta esetén azonnal alkalmazhatja.
13. A Támogatottal való kapcsolattartást, a támogatott cél megvalósítása elôkészítésének, lebonyolításának és teljesítésének folyamatos ellenôrzését, valamint minden, a jelen szerzôdésbôl fakadó vagy azzal összefüggésben szükségessé váló operatív ügyintézést és a bonyolítási feladatot, valamint a támogatás folyósításának elôkészítését a Hivatal
végzi. A Hivatal ügyrendje alapján e feladatokat a/z/ ……………………………………… Ügyosztály/belsô szervezeti egység látja el. (cím: 1052 Budapest, Városház u. 9–11., telefon: ……………………)
14. A támogatás felhasználása során, szükség esetén a mindenkor hatályos közbeszerzési törvény és az áfa törvény szabályai szerint kell eljárnia a Támogatottnak.*
15. A Támogató által meghirdetett pályázati felhívás feltételei és a Támogatott által benyújtott pályázatban foglaltak jelen szerzôdés 3. sz. mellékleteként annak elválaszthatatlan részét képezik.
16. A Támogatott kijelenti, hogy
• 60 (hatvan) napon túl lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, valamint TB járulék tartozása) nincs,
• az államháztartás alrendszereibôl folyósított támogatásból eredô lejárt és ki nem egyenlített fizetési kötelezettsége nincs,
• csôd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll.
Továbbá………………………………………………………… .*
17. A Támogatott a jelen támogatási szerzôdés aláírásával tudomásul veszi, hogy
• az Állami Számvevôszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, a jelen támogatási szerzôdést és a támogatás felhasználása során keletkezô további megállapodásokat;
• az államháztartásról szóló, 1992. évi XXXVIII. tv. 15/A. §-ából fakadó kötelezettségének eleget téve, a Támogató a jelen szerzôdés közérdekû adatait (a támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program idôpontja, helyszíne) közzéteszi a Fôvárosi Önkormányzat internetes portálján (http://www.budapest.hu);
• a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban Ptk.) 81. § (3) bekezdése értelmében nem minôsül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekbôl elrendeli;
• kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggô, és a Ptk. 81. § (4) bekezdése alapján közérdekbôl nyilvánosnak minôsülô adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
• a Támogatott köteles a szervezet bírósági bejegyzésérôl szóló végzés, hatósági engedélyek, létesítô okirat bármelyikében bekövetkezett változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatni a Hivatal ……………….. Ügyosztályát/belsô szervezeti egységét, szükség esetén a jelen szerzôdés módosítását kezdeményezni.
18. A jelen támogatási szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetére Szerzôdô felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
19. Jelen szerzôdés elválaszthatatlan részét képezik az 1., 2. és 3. ………….sz.* mellékletek, a szerzôdés ezekkel együtt
érvényes.
20. Egyéb szakmai kikötések: ……………………………………………………………….*
21. A jelen támogatási szerzôdés a mindkét fél általi aláírása/illetve a Fôvárosi Közgyûlés támogatás utalását engedélyezô döntése* napján lép hatályba.

3

Amennyiben a szerzôdés megkötése és a támogatás folyósítása a szolgáltatás teljesítését követôen történik, a Támogatási
szerzôdés 12. pontja és a hozzá kapcsolódó 2. sz. melléklet nem szükséges.
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Szerzôdô felek a jelen szerzôdésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezôt, elolvasás után cégszerûen jóváhagyólag aláírták.

Budapest, ………. év………. hó ……….. nap

……………………………..…………
Támogató Fôvárosi Önkormányzat,
képviseletében
eljárva a Bizottság elnöke

………………………………….
Támogatott

A fôjegyzô megbízása alapján
ellenjegyezte:
…………………………………….
ügyosztályvezetô/belsô
szervezeti egység vezetôje

Jelen mintaszerzôdés kitöltése alkalmával a *-gal jelölt részeknél a nem kívánt szövegrészt, illetve pontot a szerzôdésbôl törölni kell, vagy ki kell tölteni tartalommal.
A 4. és 21. pontoknál *-gal jelölt rész használatára az aktuális évre vonatkozó költségvetési rendelet ad tájékoztatást.
Továbbá a jelen mintából törölni kell a magyarázó szövegrészeket is.
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A Támogatási szerzôdés 1. számú melléklete

………………………………………
Szervezet neve

………………………………………
címe

Bankszámla-vezetô pénzintézet neve:
Címe:

FELHATALMAZÓ LEVÉL

Felhatalmazzuk a bankszámla-vezetô pénzintézetünket, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 11784009-15490012 számú
számlája által benyújtott azonnali beszedési megbízást a ……………………………………………………… számú
számlánk terhére befogadja és teljesítse.

Ez a bejelentésünk visszavonásig érvényes a Fôvárosi Önkormányzat által …………….. évben a/z/ …………………
………………………. Alap/bizottsági keret céltartaléka terhére nyújtott .………………………Ft, azaz ………………
……………………………………………... Ft támogatás erejéig.
Jogszabályi hivatkozás: A pénzforgalmi szolgáltatásokról, és az elektronikus fizetési eszközökrôl szóló 227/2006.
(XI. 20.) Korm rendelet, és a 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról.
Budapest,

.……………………………………..
banknál bejelentett cégszerû aláírás
P. H.

Bankszámla-vezetô pénzintézet által történô nyilvántartásba vétel igazolása:

Budapest, ……………………..

………………………………………………
aláírás

P. H.
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A Támogatási szerzôdés 2. sz. melléklete

ELSZÁMOLÁSI LAP
a …………………………………….. Alap/bizottsági keret támogatáshoz
Ikt.sz.:

Sorsz.

Számlaszám

Elszámolt összesen:

Számla kelte

db számla,

Szolgáltatás,
áru megnevezése

Számla
brutto értéke
(Ft)

Csatolt dokumentum: *
Megrendelô,
szerzôdés, stb.

Kifizetés
igazolása

összesen: bruttó ______________ezer Ft.

* Kérjük X-el jelölje a csatolt dokumentumot!
NYILATKOZAT
Alulírott, a ………………………………………………. törvényes képviselôje kijelentem, hogy a Fôvárosi Önkormányzattól a/z/ ……………………………………… Alapból /bizottsági keret céltartalékból
„…………………………………………………..”
célra kapott,
bruttó …………………. ezer Ft összegû támogatás
elszámolására jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézménytôl, pénzügyi forrásból kapott pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
A felhasználás során a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései szerint járok el.
Budapest, ....................................
_______________________________
cégszerû aláírás, pecsét
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A Támogatási szerzôdés 3. számú melléklete

Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó jog visszavonása

Tisztelt Bank!

A/z/ ……………………………………….. Támogató ……………………………. számú határozata alapján
a …………………………………………………………… pályázó „………………………………………………….”
célra…………… Ft, azaz …………………… forint támogatást kapott.
A pályázati összeg felhasználásáról a Támogatott ………………………………………..-án szabályszerûen elszámolt.
A fentiek alapján kérjük a ………………………………………………………………. számú számlájáról az azonnali
beszedési megbízásra vonatkozó jogot törölni.

Budapest,………………………

………………………………………………………..
ügyosztályvezetô/ belsô szervezeti egység vezetôje

P. H.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
62/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
a fôváros díszkivilágításáról szóló
12/1991. (VI. 6.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja.
1. §.
A fôváros díszkivilágításáról szóló 12/1991. (VI. 6.)
Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet
melléklete lép.

INDOKOLÁS
Általános indokolás
Az 1991-ben megalkotott, azóta többször módosított,
a fôváros díszkivilágításról szóló rendelet a szakmai
szempontoknak megfelelôen biztosítja a Budapest városképét meghatározó díszkivilágítást. Az új és indokolt
igények teszik szükségessé a rendelet módosítását.

2. §.

Részletes indokolás

A rendelet a kihirdetését követô hónap elsô napján lép
hatályba.

Az 1. §-hoz
A rendelet melléklete a kiegészítést tartalmazza, egységes szerkezetben.

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

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
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Melléklet a 62/2008.(XI. 21.) Fôv. Kgy. rendelethez
1. sz. melléklet a 12/1991. (VI. 6.) Fôv.Kgy. rendelethez

Budapest díszkivilágítási berendezései
Sorszám
1.
2.
3.
4. *
5.
6.
7. *
8.
9.
10. *
11.
12. *
13.
14.
15. *
16.
17. *
18.
19.
20. *
21.
22.
23.
24.
25. *
26.
27.
28.
29.
30. *
31.
32. *
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. *
41.
42. *
43. *
44. *
45. *
46. *
47. *
48. *

Kerület
V.
XV.
I.

II.

Megnevezés
Batthyány-örökmécses
1848-as örökmécses (Széchenyi tér)
Dr. Antall József szobra (Apród u. 1–3.)
Babits Mihály szobor (Vérmezô park )
Szent Anna templom (Batthyány tér)
Batthyány téri vásárcsarnok
gróf Batthyány Lajos szobor (Batthyány tér déli oldal)
Bécsi kapu
Bécsi kapu téri Evangélikus templom
Bécsi kapu téri Kazinczy kút
Budai Vár
Budai Vigadó (Corvin tér 8.)
Corvin téri díszkút és Lajos szobor
Dózsa György szobor (Dózsa György tér)
Erzsébet híd
Erzsébet királyné-szobor (Döbrentei tér)
Szent Erzsébet templom és volt apácazárda (Bem rkp.28.)
Hadtörténeti Múzeum-Nemzeti Zászló (Tóth Árpád sétány)
Halászbástya
Hilton szálló
Hunyadi János szobra
Kapucinus templom, Avianoi Szent Márk szobor
Krisztina városi plébánia templom
Lánchíd
Magyar Országos Levéltár (Bécsi kapu tér)
Magdolna torony, Kapisztrán Szent János szobor (Kapisztrán tér)
Mansfeld Péter dombormû (Szabó I. u.)
Mária Immaculata szobor
Budavári Nagyboldogasszony templom (Mátyás-templom)
Régi budai Városháza (Szentháromság tér)
Sándor palota (Szent György tér)
Szent István szobor
Szent Gellért püspök szobor
Szilágyi Dezsô téri református templom
Tabáni 1956-os emlékmû (Tabán)
Vár alagút Clark Ádám téri bejárata
Várszínház és a hozzá tartozó kolostor épület
Virág Benedek ház és a Szent Katalin templom (Tabán)
Bem szobor (Bem J. tér)
Budai Ferencesek temploma
Gül Baba türbéje (Turbán u. 11.)
Kereszt (Áldás u. Eszter u. sarok)
Kereszt (Nagykovácsi út–Szépjuhászné u. körforgalom)
Király fürdô (Fô u.)
Kodály Zoltán ének-zenei Általános iskola és Gimnázium (Marczibányi tér 1–3.)
Központi Statisztikai Hivatal
Lázár udvar (Gazda u. 45.)
Mansfeld Péter szobra (Világifjúsági park)

2008. november 21.
Sorszám
49. *
50. *
51.
52. *
53. *
45. *
55. *
56. *
57. *
58. *
59.
60. *
61. *
62. *
63. *
64. *
65. *
66. *
67. *
68. *
69. *
70. *
71. *
72. *
73. *
74. *
75. *
76. *
77. *
78. *
79. *
80. *
81. *
82.
83.
84.
85.
86. *
87.
88.
89.
90.
91. *
92.
93. *
94. *
95. *
96.
97. *
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Kerület

III.

IV.

V.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
Megnevezés
Medve utcai Általános iskola és Gimnázium
Máriaremetei templom ( Templom kert 1.)
Mártírok emlékmû (Margit krt.)
Németh László szobor (Pasaréti út–Radna u. sarok)
NOVOTEL HOTEL (Bem rkp. 33–34.)
II.Rákóczi Ferenc Gimnázium,Krisztus Király templom (Keleti Károly u. 35–37.)
Zsinagóga (Frankel Leó u.)
Amfiteátrum (Nagyszombat u.)
Aquincum Múzeum (Szentendrei út 139.)
Fô tér és környéke , Zichy kastély (Fô tér 1.)
Kiscelli volt trinitárius templom és kolostor
Kövi Szûz Mária Plébánia (Szentendrei út 69–71.)
Óbudai Evangélikus Egyház (Dévai Bíró Mátyás tér 1.)
Óbudai Református Egyházközösség (Calvin köz 4.)
Óbudai Szent Péter és Pál Fôplébánia (Lajos u. 68.)
Óbudai Zsinagóga (Lajos u. 163.)
Római kori vízvezeték maradványai (Szentendrei út)
Selyemgombolyító épülete (Miklós tér 1.)
Szentlélek tér, Szentháromság szobor
Fôtemplom
Gimnázium (Tavasz u.1.)
Héderváry – ház (Szent István tér 22.)
Iskola (Görgey Artúr út 26.)
MSZHRT – ház (ÁRPÁD út 10.)
MSZHRT – ház (ÁRPÁD út 7–11.)
Nasser ékszerház (Árpád út 42.)
Posta (Lôrinc u. 45–47.)
Phöbus – ház )Árpád út 40.)
Tûzoltóság (Szent László tér 1.)
Városháza (István út 14.)
Víztorony (Árpád út 144.)
Zeneiskola (Szent István tér 21.)
Zsinagóga (Liszt Ferenc u. 3.)
Állami zászló (Kossuth L. tér)
Astoria Szálló
Bazilika (Szt. István tér)
Bajcsy-Zsilinszky Endre emlékmû (Deák Ferenc tér)
Belügyminisztérium (Roosevelt tér)
Belvárosi Fôplébánia templom, Szt. Kinga szobor (Március 15. tér)
Danubius kút (Erzsébet tér)
Deák Ferenc szobor (Roosevelt tér)
Deák téri evangelikus templom
Egyetemi templom (Egyetem tér 4.)
ELTE fôépület (Egyetem tér 1–3.)
ELTE könyvtár (Ferenciek tere 6.)
Eötvös téri Eötvös szobor
Pesti Ferencesek temploma
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Kossuth tér)
Gerbeaud Ház (Vörösmarty tér)
Román Görögkeleti templom (Petôfi tér)
József Attila szobor (Kossuth tér)
József nádor szobor (József nádor tér)
Károlyi Palota (Károlyi M. u.)
Károlyi szobor (Kossuth tér)
Kossuth szobor (Kossuth tér)

2133

2134
Sorszám
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118. *
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147. *
148.
149.
150. *
151.
152. *
153. *
154.
155. *
156.
157.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
Kerület

VI.

VII.

VIII.

IX.

2008. november 21.

Megnevezés
Magyar Nemzeti Bank (Szabadság tér)
Magyar Televízió (Szabadság tér)
Magyar Tudományos Akadémia, 1956-os emlékmû (Roosevelt tér)
volt Munkaügyi Minisztérium (Szabadság tér 15.)
Nagy Imre szobor (Vértanúk tere)
Néprajzi Múzeum (Kossuth tér)
Országház (Kossuth tér)
Petôfi szobor (Március 15. tér)
Péterffy Palota (Pesti Barnabás u.)
volt Postatakarékpénztár (Hold u. 2.)
Rákóczi szobor (Kossuth tér)
Salamon Ferenc szobor (Roosevelt tér)
Sri Chimnoy emléktábla (Március 15. tér)
Szarvas Gábor szobor (Roosevelt tér)
Szabadság téri épületek homlokzata
Szervita tér (Szervita templom*, Szûz Mária szobor, Török-bankház)
Széchenyi szobor (Roosevelt tér)
Szent Mihály templom (Váci u. 47/b.)
volt SZÖVOSZ székház (Szabadság tér 14.)
Váci u. 62–64. (Új Városháza)
Városház u. 9–11. (Központi Városháza)
Pesti Vigadó (Vigadó tér)
Vörösmarty szobor (Vörösmarty tér)
Vigadó téri szökôkút és szobor, valamint a „Kiskirálylány” szobor
Ady szobor (Liszt Ferenc tér)
Andrássy út 64.
Jókai szobor (Jókai tér)
Kodály körönd 4 db bérháza
Magyar Állami Operaház
Nagymezô u.-i épületek (11, 15, 17, 19, 18, 20, 22, 24, 26, 28) és díszkút
Történeti Hivatal
Oktogon tér épületei
Zeneakadémia (Liszt Ferenc tér)
Fasori Református templom (Városligeti fasor 5.)
Fasori Evangélikus templom (Városligeti fasor 17.)
Madách Színház (Erzsébet krt. 31–33.)
Szent Erzsébet templom és szobor (Rózsák tere)
Zsinagóga (Dohány u.)
Zsinagóga (Bethlen Gábor tér 2.)
Arany János szobor (Múzeum krt.)
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
(volt Wenckheim palota és az elôtte lévô Igazság kútja, Szabó Ervin tér)
Harminckettesek terén álló szobor
Horváth Mihály téri Szent József templom
Keleti pályaudvar
Pesti Jézus szíve templom és gróf Zichy Nándor szobra (Lôrinc pap tér)
Nemzeti Múzeum (Múzeum krt.)
Uránia filmszínház
Palace Szálló
Rezsô téri Magyarok Nagyasszonya templom
Szent Rókus kápolna és Immaculata szobor (Rákóczi u.)
Bakáts téri Szent Ferenc templom
Schöpf-Mérei Ágost Kórház (Bakáts tér 10.)
Iparmûvészeti Múzeum (Üllôi út 33–37.)
Kálvin téri református templom

2008. november 21.
Sorszám
158.
159.
160.
161. *
162. *
163. *
164.
165.
166. *
167.
168. *
169.
170. *
171.
172.
173. *
174. *
175. *
176.
177.
178.
179. *
180.
181. *
182. *
183. *
184. *
185.
186. *
187.
188.
189. *
190. *
191. *
192. *
193. *
194. *
195. *
196. *
197. *
198. *
199. *
200.
201.
202. *
203.
204. *
205. *
206.
207. *
208.
209. *
210.
211. *

Kerület

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
Megnevezés
Közgazdasági Egyetem (Fôvám tér)
Központi Vásárcsarnok (Vámház krt.)
Nemzeti Színház
Örökimádás templom (Üllôi út)
Roma Holokauszt emlékmû (Nehru park)
Szabadság híd
Szent Kereszt templom (Üllôi út)
Szent László templom (Szt. László tér)
Református templom (Ihász u. 15.)
Gellért Szálló (Gellért tér)
Bartók Béla szobor (Kosztolányi Dezsô tér)
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium és templom (Villányi út)
Gazdagréti Római Katolikus Templom
Gárdonyi Géza Általános Iskola (Bartók Béla út 27.)
Gárdonyi Géza szobor (Bartók Béla út 32. sz. elôtti park)
Kaptató sétány–Torbágy u. keresztezôdésében lévô díszkút
Magyar Nobel-díjasok emlékmûve
Móricz Zsigmond szobor (Móricz Zsigmond körtér)
Mûszaki Egyetem, 1956-os emlékmû (Mûegyetem rkp. 1–6.)
Szabadság-szobor és Citadella (Gellérthegy)
Szent Imre szobor
új Szent István szobor, valamint a Sziklakápolna és a fölötte található kereszt
(Gellért-hegyi Sziklakápolna elôtt)
Apor Vilmos téri szoborcsoport
Apor Vilmos tér Igazak fala emlékmû
Arany János Gimnázium fôépület (Meredek u. 1.)
Diana u. 4. sz. alatti általános iskola és katolikus templom
Evangélikus templom (Kékgolyó u. 17.)
Farkasréti Mindenszentek plébániatemplom és temetô fôkapu
Gesztenyéskert 56-os emlékmû (Jagelló út)
János hegyi Kilátó
Királyhágó tér díszkút
Kós Károly Iskola (Városmajor u. 59.)
Mûvelôdési központ (Csörsz u. 18.)
Polgármesteri Hivatal épülete (Böszörményi út 23–25.)
Széchenyi emlékmû
Szent Kereszt templom ( Táltos u.16.)
Városmajor u. Barabás villa
Városmajori Jézus Szíve Plébánia
Szt. Márton kegykápolna (Bürök u.)
Városkút kútházak (Béla kir. út 1/a, 2/a)
Víztorony (Eötvös út)
Zugligeti Szent Család Plébánia Római Katolikus Templom (Szarvas Gábor u. 52.)
Béke téri templom, emlékhely, Városháza
Centenáriumi emlékmû (Margitsziget)
Domonkos rendi kolostor (Margitsziget)
Nyugati pályaudvar
Pozsonyi úti református templom
Raoul Wallenberg szobor és a Szent István park szobrai
Szent Margit templom (Lehel tér)
Szent Mihály templom (Babér u.)
Vígszínház (Szt. István krt.)
1956-os emlékmû
Fôvárosi Állat- és Növénykert (Állatkerti krt. 6–12.)
Fôvárosi Állat- és Növénykert Elefántház (Állatkerti krt. 6–12.)
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2136
Sorszám
212.
213.
214.
215. *
216.
217. *
218.
219.
220.
221. *
222.
223. *
224.
225.
226. *
227. *
228. *
229. *
230.
231.
232.
233.
234. *
235. *
236. *
237.
238.
239. *
240. *
241. *
242.
243. *
244.
245. *
246.
247.
248.
249.
250.
251. *
252. *
253. *
254. *
255. *
256. *
257.
258.
259. *
260. *
261. *
262. *
263.
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Kerület

XVI.

XVII.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.
XXI.

XXII.

XXIII.

2008. november 21.

Megnevezés
Magyar Állami Földtani Intézet (Stefánia út 14.)
Millenniumi emlékmû (Hôsök tere)
Mûcsarnok (Hôsök tere)
Papp László Sportaréna (Stefánia út 2.)
Regnum Marianum templom emlékére állított kereszt (Dózsa Gy. út)
Széchenyi Gyógyfürdô (Városliget)
Szépmûvészeti Múzeum (Hôsök tere)
Vajdahunyad vár (Városliget)
Vakok Általános Iskolája és Diákotthona (Ajtósi Dürer sor 39.)
Vidám Park Rt. Körhinta épülete és hullámvasút (Állatkerti krt. 14–16.)
Cinkotai Evangélikus templom
Cinkotai Szent Mária Magdolna Katolikus templom (Batthyány Ilona u. 21.)
Rákosszentmihályi Plébánia templom
Mátyásföldi római katolikus templom
Dózsa (Vigyázó Sándor) Mûvelôdési ház (Pesti út 113.)
Pápa szobor (Rákoshegy katolikus templom)
Rákosligeti katolikus templom
Trianoni emlékmû (Rákoskeresztúr Népkert )
Evangélikus templom (Bakancsos u. 2)
Szent Kereszt Felmagasztalás Plébánia templom (Rákoskeresztúr, Pesti út)
Református templom (Rákoscsaba, Péceli út 229.)
Római katolikus templom (Rákoscsaba, Rákoscsaba u. 2.)
1956-os emlékmû (Béke tér)
Fadrusz János:Feszület (Hargita tér)
Hét vezér szoborcsoport (Thököly út)
Március 15-i emlékmû (Kossuth tér)
Örmény kisebbségi emlékmû (Uzsok tér)
Kossuth szobor (Kossuth tér)
Munkás Szent József katolikus templom (Pannónia út 26.)
Református templom (Hungária út 37.)
Templom téren a Nagyboldogasszony templom, Evangélikus templom,
Központi református templom
Városháza épülete, Szabadság emlékmû (Városház tér)
Zrumeczky kapu (Kós Károly tér 10.)
Evangélikus templom (Ady Endre u.)
Béke téri római katolikus templom
Deák téri evangélikus templom
Rákóczi téri görög katolikus templom
Szent Imre téri római katolikus templom és emlékmûvek
Tanácsház utcai református templom
Baross Gábor telepi Plébániatemplom
Budafoki Borskanzen
Budafok – Belvárosi Plébániatemplom
Budafoki Evangélikus Templom
Budafoki Református Templom
Budatétényi Plébániatemplom
Felsôvárosi Plébánia Templom
Nagytétényi templom (Szentháromság tér)
Nagytétényi Kálvária (Angeli út 64.)
Nagytétényi Kastélymúzeum
Törley Mauzóleum (Sarló u. 6.)
Soroksári Fatimai Szûzanya templom
Soroksári római katolikus templom (Hôsök tere)

* Díszkivilágításuk a berendezés elkészülte után esedékes.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
64/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

(3) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím
22. pontja helyébe a következô 22. pont lép:

1. §

„22. Jóváhagyja az értelmi fogyatékos tanulókat
nevelô és oktató általános iskola, speciális szakiskola és
a készségfejlesztô speciális szakiskola vonatkozásában a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 23. §-ára tekintettel elkészített sajátos helyi tantervet.
2/2005. (III. 1.) OM r. 3. §”

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete „II. A
Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök
jegyzéke” fejezet „Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság” cím 49. pontja helyébe a következô 49. pont lép
„49. Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsággal együttes ülésén dönt az „Élen a tanulásban, élen a sportban”
fôvárosi pályázat kiírásáról és elbírálásáról.”
2. §
Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság” cím az alábbi 16. ponttal egészül ki:
„16. Elôzetesen véleményezi a Fôvárosi Önkormányzat
Cigány Ház –Romano Kher szakmai programját.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (2) f)”
3. §
(1) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím 4.
pontja helyébe a következô 4. pont lép:
„4. Jóváhagyja a fôvárosi fenntartású gyermekvédelmi intézmények szakmai programját.
1997. évi XXXI. tv. (Gytv.) 104. § (1)d)”
(2) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím
20. pontja helyébe a következô 20. pont lép:
„20. Javaslatot tesz a Fôvárosi Közgyûlésnek az érettségi vizsgabizottságba a Fôvárosi Önkormányzat fenntartói képviselôinek megválasztására.
100/1997. (VI. 13.) Korm. r. 17. § (3)”

(4) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím
26. pontja helyébe a következô 26. pont lép:
„26. Jóváhagyja a fôvárosi fenntartású közoktatási
intézmények pedagógiai programját, szervezeti és mûködési szabályzatát, intézményi minôségirányítási programját, valamint házirendjét.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 40. § (3), (9)–(10), 102. § (2) f)”
(5) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím
33. pontja helyébe a következô 33. pont lép:
„33. Egyetértési jogot gyakorol a Mérei Ferenc
Fôvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet szaktanácsadói névjegyzékbe történô felvételre kiírt
pályázattal kapcsolatban.
10/1994. (V. 13.) MKM r. 8. § (3)”
(6) Az SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím a
következô 42., 43. és 44. pontokkal egészül ki:
„42. Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsággal
együttes ülésén dönt az „Élen a tanulásban, élen a sportban” fôvárosi pályázat kiírásával és elbírálásával kapcsolatban.
43. Jóváhagyja a Fôvárosi Önkormányzat Cigány
Ház – Romano Kher szakmai programját az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság
elôzetes véleményének kikérésével.
1993. évi LXXIX. tv. (Koktv.) 102. § (2) f)
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44. Egyetértési jogot gyakorol a fôpolgármester által
kötendô, a kapott fejlesztési támogatás tovább adásáról szóló, a támogatás felhasználójával kötendô megállapodásnál.
2003. évi LXXXVI. tv. 4. § (5), 4/A. § (2)
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14. § (1)”

2008. november 21.

zottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet
„Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság” cím 27., 31. és
32. pontjai, az SZMSZ 6. számú melléklet II. fejezet
Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság 2. pontja hatályát veszti.

4. §
Az SZMSZ 6. számú melléklet VII. fejezet Oktatási
és Ifjúságpolitikai Bizottság a következô, 20. címmel
egészül ki:
„20. cím
Általános Mûvelôdési Központ
Fôvárosi Önkormányzat Cigány Ház – Romano Kher
Bp., XV., Énekes utca 10/B”

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS
5. §
Általános indokolás
Az SZMSZ 7. számú melléklete „A Közgyûlés által a
fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke” címû
fejezet „VI. KULTÚRA, NEVELÉS, OKTATÁS ÉS
GYERMEKVÉDELEM” cím a következô 22–25 pontokkal egészül ki:

A javaslat az SZMSZ technikai jellegû pontosításait
tartalmazza.
Részletes indokolás

„22. Megköti a fejlesztési támogatás nyújtásáról
szóló megállapodást a hozzájárulásra kötelezettel és a
kapott fejlesztési támogatás tovább adásáról megállapodást köt a támogatás felhasználójával az Oktatási és
Ifjúságpolitikai Bizottság egyetértésével.
2003. évi LXXXVI. tv. 4. § (5), 4/A. § (2)
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14. § (1)
23. Kiadja az egyetértô nyilatkozatot és ellenjegyzi a
fejlesztési megállapodást abban az esetben, ha a fejlesztési megállapodás alapján a speciális szakiskola vagy a
készségfejlesztô speciális szakiskola önálló támogatásban részesül.
13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14. § (2)
24. Jóváhagyja a szakképzô iskola és a gazdálkodó
szervezet közötti, a tanuló gyakorlati képzésének biztosítása céljából kötött együttmûködési megállapodást.
1993. évi LXXVI. törvény 19. § (1)–(2)
25. Megköti az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságnak, az SZMSZ 6. sz. melléklete szerint illetékességébe
tartozó költségvetési intézmények által benyújtott szakmai pályázataik elfogadása esetén a pályázati kiírás
alapján kötendô, pénzügyi kötelezettség vállalást nem
igénylô szerzôdéseket.”

Az 1. §-hoz
Az élen a tanulásban, élen a sportban kitüntetô cím
adományozása a Fôvárosi Önkormányzat költségvetésében biztosított alapok terhére, pályázat útján történik.
Figyelemmel arra, hogy a pályázat diákok részére írható
ki, ezért ennek jogszabályi szinten történô hangsúlyozása miatt a javaslat szerint az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsággal közösen dönt a pályázatokról.
A 2. §-hoz
A Fôvárosi Közgyûlés a 166/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy.
határozatával úgy döntött, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher Budapest, XV., Énekes u.
10/b székhelyû intézményt az oktatási ágazatba sorolja.
Emiatt szükségessé vált az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság hatáskörének javaslat szerinti bôvítése.
A 3. §-hoz
Az (1) bekezdés a fôvárosi fenntartású gyermekvédelmi intézmények szakmai programjának jóváhagyásával
kapcsolatos hatáskör pontosításáról intézkedik.

6. §
(1) A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az
SZMSZ 5. számú melléklete „II. A Közgyûlés által a bi-

A (2) bekezdés pontosítja a Bizottságra már korábban
átruházott hatáskört.
A (3) bekezdés a sajátos helyi tantervekkel kapcsolatos hatáskört pontosítja.
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A (4) bekezdés a fôvárosi fenntartású közoktatási intézményekkel kapcsolatos hatáskört pontosítja.
Az (5) bekezdés átvezeti a Fôvárosi Pedagógiai Intézet megnevezését Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai
és Pályaválasztási Tanácsadó Intézetre, figyelemmel a
Fôvárosi Közgyûlés 1278/2008. (VIII. 28.) Fôv. Kgy határozatára, melyben döntött az új elnevezésrôl.
A (6) bekezdés új hatásköröket telepít a Bizottsághoz
az 1. § és 2. §-hoz fûzött indokolás alapján.
A 4. §-hoz
A Fôvárosi Közgyûlés a 166/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy.
határozatával úgy döntött, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher Budapest, XV., Énekes u.
10/b. székhelyû intézményt az oktatási ágazatba sorolja.
Emiatt vált szükségessé a VI. sz. melléklet vonatkozó helyének módosítása.
Az 5. §-hoz
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény
2. §-a szerint szakképzési hozzájárulásra kötelezett többek között a belföldi székhelyû gazdasági társaság, egyes
szövetkezet, állami vállalat, ügyvédi iroda. Az e törvényt
módosító 2007. évi CII. tv. 27. § (2) bekezdése szerint
2008. szeptember 1-tôl a szakképzési hozzájárulásra kötelezett az intézmény fenntartójának fejlesztési támogatást nyújthat. A fenntartó ezt a támogatást továbbadhatja,
ha a felhasználóval megállapodást köt. A Közgyûlés
munkájának tehermentesítése és a gyors, hatékony ügyintézés érdekében kerül sor e hatáskörnek a fôpol-
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gármesterre történô átruházására azzal, hogy a döntéshez
az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság egyetértése
szükséges.
A fenti törvény 4. § (5) bekezdése alapján a hozzájárulásra kötelezett a fejlesztési támogatást a speciális
szakiskolának és a készségfejlesztô speciális szakiskolának közvetlenül is átadhatja megállapodással. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról szóló 13/2008. (VII. 22.) SZMM rendelet 14. §
(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a speciális szakiskolák és a készségfejlesztô speciális szakiskolák esetén
a fenntartónak egyetértôi nyilatkozatot kell adni és ellenjegyezni kell a megállapodást. E hatáskör fôpolgármesterre történô átruházása is indokolt a Közgyûlés
tehermentesítése és a gyors, hatékony ügyintézés érdekében.
Szintén a fôpolgármesterre ruházza át a javaslat az
Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságnak, az SZMSZ
6. sz. melléklete szerint illetékességébe tartozó költségvetési intézmények által benyújtott szakmai pályázataik
elfogadása esetén a pályázati kiírás alapján kötendô,
pénzügyi kötelezettség vállalást nem igénylô szerzôdések megkötésének hatáskörét. A pályázati eljárásokban rendszerint nyitva álló rövid határidô miatt szükséges a hatáskör fôpolgármesterre történô átruházása, aki
így meg tudja tenni a szükséges intézkedést.
A 6. §-hoz
Az (1) bekezdés a Rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik.
A (2) bekezdés hatályon kívül helyezô rendelkezést
tartalmaz.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
65/2008. (XI. 21.) Fôv. Kgy. rendelete
Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége
elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló
50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
Budapest Fôváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjérôl szóló 50/1998.
(X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet)
módosításáról az alábbi rendeletet alkotja
1. §
A rendelet 1. § az alábbi új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott
szervek beruházási tevékenysége az államtitkot vagy
szolgálati titkot, illetôleg alapvetô biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintô, vagy különleges biztonsági intézkedést igényelô beszerzésekre vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozik, avagy a Fôvárosi Önkormányzat javára megvalósuló, de fôvárosi költségvetési forrást nem
igénylô beruházásra kerül sor, úgy az ilyen beruházások
megvalósítása során – e rendelet szabályaitól eltérôen –
a nemzetbiztonsági beszerzésekre vonatkozó jogszabályi
elôírások, illetôleg a fôvárosi költségvetési forrás igénybevételét nem igénylô beruházások esetén az adott beruházás megvalósítására vonatkozó egyedi megállapodásban, illetve a kapcsolódó egyéb jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.”

INDOKLÁS
Általános indoklás
A beruházási rendelet az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltakra figyelemmel
a fôváros költségvetésében nevesített, a Fôvárosi Közgyûlés által alapított intézményhálózat épületeinek megóvása, rekonstrukciója, az intézményi alapfeladatokkal
összefüggô eszközfejlesztései, illetve a városüzemeltetés terület beruházási, felújítási feladatai elvégzésének
rendjét szabályozza. A Fôvárosi Közgyûlés az elmúlt
idôszakban több olyan, a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonát érintô fejlesztési feladat megvalósításának szükségességérôl döntött, amelyek a beruházási rendelet szabályaitól eltérô módon valósíthatók meg. E feladatok
azok, amelyek esetében részben speciális jogszabályok
alkalmazandók, részben pedig fôvárosi forrás felhasználását nem igénylik, így azok az éves költségvetési rendeletben önálló soron – az államháztartási törvény elôírásai
szerint – nem tervezhetôk meg. E fejlesztési feladatok
jellegüknél fogva költségvetési bevételi, illetve kiadási
elôirányzattal nem rendelkeznek, ugyanakkor a Fôvárosi
Önkormányzat javára valósulnak meg.

Részletes indoklás
Az 1. §-hoz

2. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévô ügyekben is alkalmazni kell.

Az általános indoklásban foglaltakra figyelemmel
szabályozza a nemzetbiztonsági beszerzésekre vonatkozó jogszabályi elôírások, illetôleg a fôvárosi költségvetési forrás igénybevételét nem igénylô beruházások esetén
a beruházási rendeletben foglaltaktól eltérô speciális
szabályok alkalmazásának feltételeit.
A 2. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A rendelet hatálybaléptetésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
66/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet
alkotja.

adat), szakmai befektetô bevonása vagy a társaság tagjaival korábban kötött megállapodás indokolja.”

1. §

(1) A Vr. 52. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
(A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô egyszemélyes gazdasági társaság (a továbbiakban e szakaszban: társaság) legfôbb szervének törvény által hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Fôvárosi Közgyûlés közvetlenül gyakorolja, a többszemélyes társaságoknál pedig
a társaság legfôbb szervének döntését megelôzôen a
Fôvárosi Közgyûlés határoz az alábbi kérdésekben: )
…
„c) az egyes részvénysorozatokhoz fûzôdô jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása, vagy az egyes részvényfajták megszüntetése,”

(1) A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Vr.) 10. § (1) bekezdésének bevezetô mondata helyébe
az alábbi szövegrész lép:
„A fôvárosi vagyon értékesítésére, illetve hasznosítására és megterhelésére, vagy egyéb tulajdonosi joggyakorlásra irányuló – a Fôvárosi Közgyûlésnek a vagyonnal kapcsolatos koncepcionális, nem konkrét jogügylet
megkötésére irányuló döntését kivéve – döntést megelôzôen az adott vagyontárgy értékét:”
(2) A Vr. 23. § (1) bekezdésének elsô mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:
„A versenyeztetés módjáról, fôbb feltételeirôl és annak eredményérôl a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv
(kiíró) dönt, a versenyeztetési eljárás lebonyolításával
a kiíró képviselôjeként más személy vagy szerv (a kiíró
képviselôje) is megbízható, vagy arra bizományosi szerzôdés köthetô.” …
(2) A Vr. 23. § (2) bekezdés az alábbi új d) ponttal
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi d) pont számozása
e) pontra változik:
(A versenyeztetési eljárás módjai)
…
„d) portfólió vagyonnak a tôkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény szerinti értékesítése
– nyilvános vagy zártkörû forgalomba hozatallal, nyilvános vagy
– zártkörû értékesítésre történô felajánlással,
– szabályozott piacon történô értékesítésre adott
megbízással,”
(3) A Vr. 23. § (4) bekezdése az alábbi új d) ponttal
egészül ki:
(A versenyeztetési eljárás alapvetôen nyilvános. Nyilvános versenyeztetés helyett kizárólag akkor írható ki
zártkörû versenyeztetés, ha)
…
„d) önkormányzati gazdasági társaságban meglévô
tulajdoni részesedést és tagsági jogokat megtestesítô értékpapír (részvény, üzletrész) meghatározott körben való
értékesítését a gazdasági társaság tevékenysége (közfel-

2. §

(2) A Vr. 52. §-a az alábbi új (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Fôvárosi Gázmûvek Zrt. vonatkozásában az
(1) bekezdés szerinti jogokat – a társaság legfôbb szervének döntését megelôzôen – a Gazdasági Bizottság gyakorolja.”
3. §
A Vr. 56. § (3)–(4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(3) A fôvárosi portfolió vagyon tekintetében – a
(4) bekezdésben meghatározottak kivételével – az alábbiak az irányadóak:
a) a 1,5 milliárd forint egyedi forgalmi értéket elérô,
vagy azt meghaladó portfolió vagyon felett a Fôvárosi
Közgyûlés gyakorolja a tulajdonosi jogokat;
b) a 1,5 milliárd forint egyedi forgalmi értéket el nem
érô portfolió vagyon felett a Gazdasági Bizottság gyakorolja a tulajdonosi jogokat;
c) portfolió vagyonrész, illetve vagyontömege értékesítése esetén 2,5 milliárd forint együttesen számított forgalmi értékig az értékesítésrôl, illetve a vagyongazdálkodási szerzôdés megkötésérôl a Gazdasági Bizottság dönt,
feltéve, hogy az együttesen értékesített, egy adott gazdasági társaságban meglévô társasági részesedések egyedi
forgalmi értéke nem haladja meg a 1,5 milliárd forintot.
(4) A Fôvárosi Gázmûvek Zrt.-részvényekbôl álló
fôvárosi portfólióvagyon értékesítésérôl és az erre vonatkozó valamennyi tulajdonosi döntés meghozataláról,
az értékesítéshez kapcsolódó megállapodások (így pl. bizományi szerzôdés, értékesítési megállapodás, (fô)rész-
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vényesekkel és a társasággal kötött megállapodások,
illetve amennyiben szükséges, a közszolgáltatási szerzôdés, stb.) megkötésérôl, valamint az értékesítéssel összefüggésben szükségessé váló társasági jogi döntések
kezdeményezésérôl a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság – értékhatártól függetlenül – dönt. Az értékesítéssel
összefüggésben szükséges társasági jogi döntésekrôl – a
társaság legfôbb szervének döntését megelôzôen – a Gazdasági Bizottság határoz, az 52. § (7) bekezdésnek megfelelôen.”
4. §
A Vr. 87. § 11. és 65. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„11. Értékesítés: a vagyontárgy tulajdonjogának ellenérték fejében történô elidegenítése (adásvétel, csere,
bizomány), ide nem értve a Fôvárosi Önkormányzat és a
kerületi önkormányzat, valamint az állam között tulajdonjog-rendezés jogcímen történô tulajdonjog-átruházást,
valamint a Fôvárosi Önkormányzat feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben a feladat ellátásához szükséges vagyon más önkormányzat vagy állami
szerv részére történô átadását, illetve ezen szervektôl
történô átvételét.”
„65. Zártkörû elhelyezés: a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv kezdeményezésére történô olyan részvényértékesítés, amikor a tulajdonos a részvény(eke)t bizományi szerzôdés keretében befektetési szolgáltató útján
ajánlja fel értékesítésre külsô befektetôknek oly módon,
hogy befektetési szolgáltató a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény szerinti jegyzési garanciavállalása
biztosítja a befektetô részére elidegenítésre nem kerülô
részvények egészének vagy egy részének megvételét.”
5. §
(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejûleg a Vr. 56. §
(2) bekezdésében a „portfóliógazdálkodási tevékenységet
kizárólag” szövegrész helyébe a „portfóliógazdálkodási
tevékenységet kizárólagos joggal” szövegrész lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. sz. rendelet
5. sz. melléklet „II. A Közgyûlés által a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke”
a) Gazdasági Bizottság cím 54. pontjának jogszabályi
hivatkozása („75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 56. §
(5)” szövegrész) helyébe az „75/2007. (XII. 28.) Fôv.
Kgy. rendelet 56 . § (3) c)” szövegrész lép,
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b) Gazdasági Bizottság cím 15. pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„15. A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló
közüzemi tevékenységet ellátó vállalatok gazdasági társasággá történô átalakulásával létrejött társaságokban
a társasági részesedések részbeni vagy teljes körû értékesítése során, amennyiben nem a koncesszióról szóló
1991. évi XVI. törvény elôírásait kell alkalmazni:
a) az egyszemélyes önkormányzati társaságokban a
tagsági, részvényesi jogokat megtestesítô részvények,
üzletrészek teljes körû vagy részleges értékesítését elôkészíti, koordinációs feladatokat lát el a privatizáció során, továbbá az értékesítésre, valamint annak feltételeire
(mértékére, ütemezésére, lebonyolítás módjára, pénzügyi
és egyéb szempontjaira) vonatkozó javaslatot a Fôvárosi
Közgyûlés elé terjeszti, gondoskodik a közgyûlési határozatoknak az elfogadott ütemezés szerinti végrehajtásáról;
b) az egyszemélyes önkormányzati társaságok tagsági
joga értékesítésével kapcsolatban meghatározza az érintett társaság privatizációs tanácsadó cégének kiválasztására kiírt pályázati kiírás irányelveit, véleményezi a tanácsadó cégek által a kiírt pályázatra benyújtott pályamûveket, dönt a privatizációs tanácsadó kiválasztásáról,
továbbá véleményezi a privatizációra vonatkozó valamennyi javaslatot, ellenôrzi a privatizálásban érintett
társaságok munkavállalói érdek-képviseleti szerveivel
való egyeztetést, a privatizációval kapcsolatos munkálatok végrehajtását, a tanácsadó cég szerzôdés szerinti teljesítését (és e körben iratbetekintési joga van);
c) az egyszemélyes önkormányzati társaságok tekintetében állást foglal az önkormányzati tulajdonban lévô részvénytársaság részvényeinek nyilvános forgalomba hozatala kapcsán, véleményt nyilvánít a forgalmazó személyek
kiválasztására irányuló pályázati kiírásról, a pályázatok
értékelésérôl és elbírálásáról, továbbá a forgalmazó céggel kötendô tanácsadó szerzôdésrôl és ellenôrzi a forgalmazó cég munkáját, illetve kapcsolatot tart vele. Együttmûködik – tôzsdei értékesítés esetén – a tôzsdetag forgalmazóval kötendô bizományosi szerzôdés megkötésében;
d) az egyszemélyes önkormányzati társaságok tekintetében a Fôvárosi Közgyûlés döntésének megfelelôen,
annak keretei között:
– pályázatokat ír ki,
– jóváhagyja a pályázati kiírás rövidített és részletes
szövegét, továbbá – ha kibocsátásra kerül – az
Információs Memorandumot,
– elfogadja a Fôvárosi Közgyûlés általi ütemezés keretein belül a privatizáció lebonyolításának részletes idôtervét,
– meghatározza a pályázati ajánlatok értékelésének
és bírálatának szempontjait,
– dönt a pályázati eljárást megelôzô elôminôsítés
esetén a pályázati eljárásban részvételre jogosultak körérôl, továbbá – többfordulós pályázati eljárás esetén – a második vagy további fordulóba jutó
pályázók körérôl,
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– meghatározza az önkormányzat ajánlati kötöttsége
nélkül a nyertes pályázóval kötendô szerzôdések
tervezeteit, amennyiben a pályázati kiírás tartalmazza, hogy azok a pályázókkal már a pályázati eljárás során közölhetôk,
– a Fôvárosi Közgyûlés vagy a Gazdasági Bizottság
által kijelölt személyekbôl álló elôzetes bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével a pályázati eredményre vonatkozó javaslatot, valamint ezzel egyidejûleg a pályázat nyertesével megkötendô
részvény/üzletrész adásvételi és jogügylethez kapcsolódó egyéb szerzôdések tervezetét döntés végett
a Fôvárosi Közgyûlés elé terjeszti.”
c) Gazdasági Bizottság cím az alábbi új 60. ponttal
egészül ki:
„60. Gyakorolja – a társaság legfôbb szervének döntését megelôzôen – a Fôvárosi Gázmûvek Zrt. vonatkozásában a Vagyonrendelet 52. § (1) bekezdése szerinti jogokat.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (7)”
d) Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság cím az alábbi
új 39–40. pontokkal egészül ki:
„39.) Dönt – értékhatártól függetlenül – a Fôvárosi
Gázmûvek Zrt.-részvényekbôl álló fôvárosi portfólióvagyon értékesítésérôl és az erre vonatkozó valamennyi
tulajdonosi döntés meghozataláról, az értékesítéshez
kapcsolódó megállapodások (így pl. bizományi szerzôdés, értékesítési megállapodás, (fô)részvényesekkel és
a társasággal kötött megállapodások, illetve amennyiben
szükséges, a közszolgáltatási szerzôdés, stb.) megkötésérôl, valamint az értékesítéssel összefüggésben szükségessé váló társasági jogi döntések kezdeményezésérôl.
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 56. § (4)
40. Dönt – a vonatkozó hatályos jogszabályokban és a
fennálló magánjogi szerzôdésekben foglalt elôírások keretei között – áthidaló hitel felvételérôl a jóváhagyott
éves költségvetésben szereplô áthidaló hitel összegének
megfelelô mértékben.
1990. évi LXV. tv. 10. § (1) d)”

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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INDOKOLÁS
Általános indokolás

A Fôvárosi Önkormányzat portfólióvagyona feletti
tulajdonosi joggyakorlás egyes szabályainak módosítása
vált szükségessé.

Részletes indokolás
Az 1–4. §-okhoz
A Fôvárosi Gázmûvek Zrt.-részvényekbôl álló portfólióvagyon feletti tulajdonosi jogok közül az értékesítési jog gyakorlásának határkörét a Fôvárosi Közgyûlés
– értékhatártól függetlenül – a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra ruházza át, az értékesítési jogba beleértve az erre vonatkozó valamennyi tulajdonosi döntés
meghozatalát, az értékesítéshez kapcsolódó megállapodások (így pl. amennyiben szükséges, a kötelezô önkormányzati feladat ellátását biztosító közszolgáltatási
szerzôdés) megkötését, valamint az értékesítéssel összefüggésben szükségessé váló társasági jogi döntések
kezdeményezését is. Az értékesítéssel összefüggésben
szükséges társasági jogi döntésekrôl – a társaság legfôbb
szervének döntését megelôzôen – a Gazdasági Bizottság
határoz, a Vr. 52. § (7) bekezdésnek megfelelôen.

Az 5. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl, valamint a hatáskörátruházás SZMSZ-en történô átvezetésérôl rendelkezik.
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II. RÉSZ
Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2008. szeptember 25-i ülésének
jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1406/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a
„Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest, III., kerület,
Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlant
érintô kerítés és kapu áthelyezés, porta épület bontás, T-Com kábelakna áthelyezés és kábelkiváltás,
valamint konténer elhelyezése ügyében” címû
elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1407/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat és az Országgyûlés Hivatala közötti megállapodás, valamint a
Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1408/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz.
alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan vagy a 19914, 19915
hrsz.-ú ingatlanok és a 19916/5 hrsz.-ú ingatlan
163015/167728 tulajdoni hányada értékesítésére”
címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1409/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a
„Döntés a díszpolgári cím és a Pro Urbe Budapest
díj adományozásáról” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1410/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg
a „Döntés a „Fôvárosért Emlékzászló” díj és

„Dr. Barna Sándor Emlékérem – A Fôváros Közbiztonságáért ” díj adományozásáról” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1411/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat bizottsági tag cseréjére” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1412/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 17. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1413/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat közterületek elnevezésére a XIX. kerületben” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1414/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 14–15. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat Zugló és Városliget Térfigyelô Rendszer
Társulás létrehozásáról szóló megállapodásának
módosítására és a Társulás megszüntetésére” és
„Javaslat a Fôvárosi Közterület-felügyelet szervezetérôl és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Fôv.
Kgy. rendelet módosítására” címû elôterjesztéseket.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1415/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakításához forrás biztosítására és a „házirend” elfogadására” címû elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1416/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás
rendjének egységes kialakításáról, a várakozás
díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának
szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására” címû elôterjesztést.

25.

26.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1417/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Beszámoló az útfelújítási program 2008–2010 jelenlegi állásáról, állapotáról,
pénzügyi lehetôségeirôl” címû elôterjesztést nem
veszi napirendjére.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1418/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a meghívó szerinti 9. és 10. napirendi pontok tárgyalási sorrendjét felcseréli.

27.

28.

29.
10.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1419/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat alapítványok, társadalmi
és egyéb szervezetek támogatására” címû elôterjesztést a „Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008.
(III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására” címû
elôterjesztés elôtt tárgyalja meg.

11.

12.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
13.
1420/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1/a. Javaslat bizottsági tag cseréjére.
1/b. Döntés a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról.
1/c. Döntés a „Fôvárosért Emlékzászló” díj és
„Dr. Barna Sándor Emlékérem - A Fôváros
Közbiztonságáért” díj adományozásáról.
22. Javaslat a FEBESZ alapító okiratának módosítására.
23. Javaslat támogatás biztosítására a Károlyi
Sándor Kórház és Rendelôintézet részére.
24. Javaslat megállapodás megkötésére a Magyar
Állammal az E ftv. végrehajtása során az
OBSI-ból átadott feladatok ellátásához szükséges ingó vagyon, és a Budapest, VIII. kerü-

14.

15.
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let, Fiumei út 17. szám alatti (hrsz.: 34720)
ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében.
Javaslat a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelôintézetnek 2002-ben nyújtott létszámleépítési támogatás visszatérítésé-nek
elengedésére.
Javaslat a Károlyi Sándor Kórház, Szakrendelô részleges felújítása Gyermekrendelô kialakításához I. ütem (Azonosító: 5771) feladat
engedélyokiratának jóváhagyására és a Károlyi Sándor Kórház, Szakorvosi Rendelô
részleges felújítása II. ütem (Azonosító:
4851) feladat leállítására.
Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórháza laboratóriumi
épület részleges belsô felújítása (Azonosító:
4835) és a Heim Pál Gyermekkórház, „A”
épület labor felújítása (Azonosító: 4853)
feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítására.
Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges támogatás biztosítására.
Javaslat alapítványok, társadalmi és egyéb
szervezetek támogatására.
Javaslat a Budapest, III. kerület, Bécsi út
343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan vagy a
19914, 19915 hrsz.-ú ingatlanok és a 19916/5
hrsz.-ú ingatlan 163015/167728 tulajdoni hányada értékesítésére.
Tulajdonosi hozzájárulás a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú
ingatlant érintô kerítés és kapu áthelyezés,
porta épület bontás, T-Com kábelakna áthelyezés és kábelkiváltás, valamint konténer elhelyezése ügyében.
Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008.
(III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Beszámoló Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.
Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások bérletérôl,
a lakbérek mértékérôl, valamint a Fôvárosi
Önkormányzatot megilletô bérlôkiválasztási
jogok hasznosításának szabályairól szóló
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására. (Budapest XVII. kerület, Rózsaszál utca–Tiszaörs utca melletti 136943
hrsz.-ú ingatlan és a Rózsaszál utca–Fuvaros
utca melletti 136809 hrsz.-ú ingatlan keretövezet módosítása).
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.
32.

Javaslat a Zugló és Városliget Térfigyelô
Rendszer Társulás létrehozásáról szóló megállapodásának módosítására és a Társulás
megszüntetésére.
Javaslat a fôvárosi közterület-felügyelet szervezetérôl és feladatairól szóló 74/1999. (XII.
30.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat és az Országgyûlés Hivatala közötti megállapodás,
valamint a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról
és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
A KEOP 1.1.1. Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú
kiírásnak megfelelôen készülô, az „Integrált
fôvárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” tárgyú pályázat készítésének állása,
az idôközben felmerült problémák bemutatása.
FKF Zrt. közszolgáltatási keret-szerzôdésének mellékletei.
Budapest jelentkezése az Eurocities Executive
Committee-ben való tagságra.
Rákoskeresztúri autóbusz-folyosó kialakítása
engedélyokirata.
A FÔKERT Nonprofit Zrt. alapító okiratának
módosítása.
Javaslat Fôvárosi Önkormányzat szociális
intézmények alapító okiratának módosítására.
Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.
Javaslat a Budapest, IX. kerület, Bakáts tér
10. szám alatti (36873 hrsz.) 6300 m2 alapterületû ingatlanrész és a Budapest, IX. kerület,
Bakáts tér 9. szám földszintjén lévô 36888/A/2
hrsz.-ú társasházi ingatlan használatba adására a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság részére.
Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a „Katinyi mártírok emlékmûve” létrehozása céljából.
Javaslat a Fôvárosi Szent Imre Kórház, valamint az Uzsoki utcai Kórház rekonstrukciós
feladatai kormány által nevesített támogatás
igényléséhez megvalósíthatósági tanulmányok benyújtásának jóváhagyására.
A Fôváros Energetikai Koncepciója.
Javaslat egyedi kérelmek támogatására a
„8413 Sportcélú támogatás” cím elôirányzata
terhére.
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33.

Felterjesztési javaslat a városrehabilitáció
(különösen világörökségi területek) gazdasági és egyéb ösztönzô rendszereit érintô jogszabályváltozásokra.
34. Javaslat támogatási szerzôdés módosítására
(Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház – Rendelôintézet és Baleseti Központ).
35. Javaslat az egészségügyi intézményekben
történô létszámleépítés engedélyezésére.
36. A zsidó munkaszolgálatosok emlékmûve elhelyezése a VII. kerületben.
37. Javaslat a Közraktárak fejlesztési projekt keretében területfejlesztési megállapodás megkötésére.
38. Javaslat közterületek elnevezésére a XIX. kerületben.
39. Makkai Dezsô Gyula gondnok fellebbezése
Burger Józsefné személyi térítési díj ügyében.
40/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.
Elôadó: dr. Steiner Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1421/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Élô Norbert 2008. augusztus
7-i hatályú lemondását a pénzügyi és közbeszerzési bizottsági tagságáról és egyidejûleg megválasztja
dr. Simonka Csabát a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottság tagjává 2008. szeptember 25-i hatállyal.
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 2. pontja: Javaslat a FEBESZ alapító
okiratának módosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1430/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Központi Egészségügyi
Beszerzô és Szervezô Kft. (FEBESZ) alapító okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1431/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti módosítás és a 3. számú melléklet szerinti
egységes szerkezetû alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidô: 2008. október 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat megállapodás megkötésére a Magyar Állammal az Eftv. végrehajtása során az
OBSI-ból átadott feladatok ellátásához szükséges ingó
vagyon, és a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 17. szám
alatti (hrsz.: 34720) ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében.
Elôadó: Horváth Csaba

A napirend 3. pontja: Javaslat támogatás biztosítására a Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet részére.
Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1432/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az intézkedési terv végrehajtásához
az alábbiak szerint forrást biztosít: a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím elôirányzatát csökkenti
100 000 E Ft-tal, egyidejûleg megemeli az „1102
Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet” cím kiadási, ezen belül dologi és támogatási elôirányzatát
ugyanezen összeggel.
– Sebészeti Osztály költözése 2008. évben
50 000 E Ft,
– Belgyógyászati Osztály komfortosítása 2008.
évben 50 000 E Ft.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1433/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet 60 napon túli tartozásai rendezése érdekében a kórház számára 102 853 E Ft visszatérítendô
kamatmentes támogatást nyújt 2010. januárjától,
36 havi egyenlô részletekben történô törlesztési
kötelezettség mellett, egyben jóváhagyja, megköti
a 2. sz. melléklet szerinti megállapodást és felkéri a
fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1434/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
A támogatás forrásának biztosítása érdekében a
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím elôirányzatát csökkenti 102 853 E Ft-tal, egyidejûleg ugyanezen összeggel megemeli az „1102 Károlyi Sándor
Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási és dologi kiadási elôirányzatát.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1435/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az 512/2008. (III. 27.) Fôv.
Kgy. határozat alapján kezdeményezett, a Péterfy
Sándor utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti
Központ (2007. október 1-jéig volt Országos Baleseti és Sürgôsségi Intézet) 1081 Budapest, Fiumei
út 17., hrsz.: 34720 telephelyének a Fôvárosi Önkormányzat részére történô ingyenes tulajdonba
adásával kapcsolatos ingatlan átruházásra vonatkozó, 2. számú mellékletként csatolt megállapodást,
és felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 2008. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1436/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Esetileg magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet „II. A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott
hatáskörök jegyzéke valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” címe 6. pontjában a Gazdasági Bizottságnak és az Egészségügyi Bizottságnak [75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. §
a.) pontja] biztosított jogkörét, és jóváhagyja,
megköti az Egészségügyi Minisztérium és a
Fôvárosi Önkormányzat között létrejött – a 2007.
április 26-i Fôvárosi Közgyûlésen elfogadott –
megállapodásokban foglaltak szerint az Országos
Baleseti és Sürgôsségi Intézet által ellátott feladatokkal a Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor
utcai Kórház Rendelôintézete számára ellátási kapacitásokkal és feladatokkal egyidejûleg átadott,
leltár szerinti ingó vagyon Fôvárosi Önkormányzat
részére történô ingyenes tulajdonba adásáról szóló,
3. számú mellékletként csatolt megállapodást, és
felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 2008. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 5. pontja: Javaslat a Jahn Ferenc Délpesti Kórház és Rendelôintézetnek 2002-ben nyújtott létszámleépítési támogatás visszatérítésének elengedésére.
Elôadó: Horváth Csaba
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1437/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórháznak
az 1033/2002. (VI. 27.) Fôv. Kgy. határozatával
nyújtott létszámleépítési támogatás igénybevett
101 910 E Ft összegének visszatérítését a kórháznak fel nem róható ok miatt elengedi.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 6. pontja: Javaslat a Károlyi Sándor
Kórház, Szakrendelô részleges felújítása Gyermekrendelô kialakításához I. ütem (Azonosító: 5771) feladat
engedélyokiratának jóváhagyására és a Károlyi Sándor
Kórház, Szakorvosi Rendelô részleges felújítása II. ütem
(Azonosító: 4851) feladat leállítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1438/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Fôvárosi Közgyûlés 342/2008. (III. 10.)
Fôv. Kgy. határozat „a” pontjával jóváhagyott engedélyokiratban szereplô „Károlyi Sándor Kórház,
Szakorvosi Rendelô részleges felújítása II. ütem”
(Azonosító: 4851) megnevezésû feladat leállítását,
és a felmerült költségek elszámolását az alábbiak
szerint:
Elôirányzat:
18 000 E Ft
Felhasznált elôirányzat:
504 E Ft
Maradvány:
17 496 E Ft
Ezzel egyidejûleg hatályon kívül helyezi a „Károlyi Sándor Kórház, Szakorvosi Rendelô részleges
felújítása II. ütem” (Azonosító: 4851) megnevezésû feladat engedélyokiratát, melyre további kifizetés nem történhet.
1439/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Csökkenti a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi
költségvetésében szereplô „1102 Károlyi Sándor
Kórház és Rendelôintézet” cím alatti, támogatási
és kiadási címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási elôirányzatán belül
szereplô „Károlyi Sándor Kórház, Szakorvosi
Rendelô részleges felújítása II. ütem” (Azonosító:
4851) megnevezésû felújítási feladat elôirányzatát
17 496 E Ft-tal, ezzel egyidejûleg azonos összeggel
megemeli címen belül a „Károlyi Sándor Kórház,
Szakrendelô részleges felújítása Gyermekrendelô
kialakításához I. ütem” (Azonosító: 5771) megnevezésû új feladat elôirányzatát.
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1440/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. sz.
melléklet II. „A Közgyûlés által a bizottságokra
átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” 4. pontjában
az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság és a
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság felújítási engedélyokirat jóváhagyásának jogkörét és úgy dönt,
hogy jóváhagyja a „Károlyi Sándor Kórház,
Szakrendelô részleges felújítása Gyermekrendelô
kialakításához I. ütem” (Azonosító: 5771) megnevezésû feladat engedélyokiratát 17,496 M Ft bekerülési költséggel az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Egyidejûleg felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélyokirat aláírására.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés döntését követô
30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 7. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórháza laboratóriumi
épület részleges belsô felújítása (Azonosító: 4835) és a
Heim Pál Gyermekkórház, „A” épület labor felújítása
(Azonosító: 4853) feladatok engedélyokiratainak 1. sz.
módosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1441/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy csökkenti a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésében szereplô az „1118
Heim Pál Gyermekkórház” cím alatti, támogatási
és kiadási címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások kiadási elôirányzatán belül
szereplô „Madarász utcai Gyermekkórház telephely Laboratórium épület részleges belsô felújítása” (Azonosító: 4835) megnevezésû felújítási feladat elôirányzatát 20 000 E Ft-tal, ezzel egyidejûleg azonos összeggel megemeli címen belül a
„Heim Pál Gyermekkórház, „A” épület labor felújítása” (Azonosító: 4853) megnevezésû meglévô
felújítási feladat elôirányzatát.
1442/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 7. sz.
melléklet XXV. „A Közgyûlés által a fôpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke, a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatos hatáskörök” 1. pontjában a 15,0 M Ft értékhatárt meg
nem haladó és hatósági engedélyhez nem kötött
felújítás esetében az engedélyokirat jóváhagyásá-
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nak jogkörét és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Heim
Pál Gyermekkórház, Madarász utcai Gyermekkórháza laboratóriumi épület részleges belsô felújítása” (Azonosító: 4835) megnevezésû feladat
engedélyokiratának 1. sz. módosítását 15,0 M Ft
bekerülési költséggel a 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal. Egyidejûleg felhatalmazza a fôpolgármestert az 1. sz. módosított engedélyokirat aláírására.
1443/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 5. sz.
melléklet II. „A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” 4. pontjában
az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság és a
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság felújítási engedélyokirat jóváhagyásának jogkörét és úgy dönt,
hogy jóváhagyja a „Heim Pál Gyermekkórház, „A”
épület labor felújítása” (Azonosító: 4853) megnevezésû feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását 45,0 M Ft bekerülési költséggel a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Egyidejûleg felhatalmazza

Címkód

4204
4210
4214
4215
4220
4221
4222
4230
430101
430102
430103
430104
430107
430109
430111
430113
430114
430115
430118

Megnevezés

Gyermekotthon, Oroszlány
Utógondozó Otthon, Bp. Budakeszi út.
Kossuth Zs. Gyerm.o. és Ált. Isk., Bicske
II. Rákóczi F. Gyermekotthon, Alsóbélatelep
Béke Gyermekotthon, Bp. Hárshegyi út.
Kossuth Lajos Gyermekotthon, Bp.
Cseppkô u. Gyermekotthon, Bp.
Területi Gyerm.véd. Szakszolg. Bp. Alföldi u.
Nyitott Világ Fejl. Isk. Bp. Diós árok u.
Ált. Isk. Kollégium Bp. Tapolcsányi u.
Gyermekotthon, Bp. Bólyai u.
Kornis Klára Gyerm.o. és Szakiskola, Bp.
Esze Tamás Gyermekotthon, Bp.
Szilágyi E. Gyerm.o., Bp. Dózsa Gy.u.
Gyermekotthon, Bp. Pestújhelyi u.
Aga Gyermekotthon
Ált. Isk. Kollégium, Bp. Hungária u.
Róbert K. krt. Gyerm.o., és Szakisk., Bp.
Gyermekotthon, Gyöngyvirág u.
Összesen
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a fôpolgármestert az 1. sz. módosított engedélyokirat aláírására.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés döntését követô
30 napon belül.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 8. pontja: Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges támogatás biztosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1444/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2008. évi törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez a „9300 Általános tartalék” cím mûködési kiadások elôirányzatának 4719 E Ft-tal történô
csökkentésével egyidejûleg megemeli egyszeri jelleggel a 2008/2009. tanévre az alábbi gyermek- és
ifjúságvédelmi intézmények 2008. évi támogatási
és személyi juttatások kiadási elôirányzatát összesen 4719 E Ft-tal a pedagógusok rendkívüli munkavégzésére járó kereset kiegészítés kifizetéséhez.

Pedagógusok rendkívüli munkavégzése
(5250 Ft/fô/3 hó)
Személyi
juttatások
157
–47
614
236
520
378
598
–47
197
118
16
346
16
–31
16
79
409
–31
31
3575

Munkaadókat
terhelô járulék
50
–15
197
76
166
121
191
–15
63
38
5
111
5
–10
5
25
131
–10
10
1144

Összesen
207
–62
811
312
686
499
789
-62
260
156
21
457
21
–41
21
104
540
–41
41
4719

2150

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

1445/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi költségvetésben – az egyszeri jellegû többletigény
2008/2009. tanév II. félévi 9 havi kihatására –
14 157 E Ft-ot az 1444/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy.
határozat szerinti bontásban biztosít az intézmények részére.

2008. november 21.

1446/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények 2008.
évi törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez a
„9300 Általános tartalék” cím mûködési kiadások
elôirányzatának 3178 E Ft-tal történô csökkentésével egyidejûleg megemeli egyszeri jelleggel az
alábbi gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények
2008. évi támogatási és személyi juttatások kiadási
elôirányzatát összesen 3178 E Ft-tal a pedagógus
szakkönyvvásárlás kifizetéséhez:
ezer Ft

Címkód

Pedagógus szakkönyv
(14 000 Ft/fô/év)

Megnevezés

Személyi juttatások
4204
4210
4214
4215
4220
4221
4222
4230
430101
430102
430103
430104
430107
430109
430111
430113
430114
430115
430118

Gyermekotthon, Oroszlány
Utógondozó Otthon, Bp., Budakeszi út.
Kossuth Zsuzsa Gyermotthon és Általános Iskola, Bicske
II. Rákóczi F. Gyermekotthon, Alsóbélatelep
Béke Gyermekotthon, Bp., Hárshegyi út.
Kossuth Lajos Gyermekotthon, Bp.
Cseppkô u. Gyermekotthon, Bp.
Területi Gyerm.véd. Szakszolg., Bp., Alföldi u.
Nyitott Világ Fejl. Iskola, Bp., Diós árok u.
Ált. Isk. Kollégium, Bp., Tapolcsányi u.
Gyermekotthon, Bp., Bólyai u.
Kornis Klára Gyermotthon és Szakiskola, Bp.
Esze Tamás Gyermekotthon, Bp.
Szilágyi E. Gyermotthon, Bp., Dózsa Gy. u.
Gyermekotthon, Bp., Pestújhelyi u.
Aga Gyermekotthon
Ált. Isk. Kollégium, Bp., Hungária u.
Róbert K. krt. Gyermekotthon és Szakiskola, Bp.
Gyermekotthon, Gyöngyvirág u.
Összesen

1447/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az 1444/2008.
(IX. 25.) és az 1446/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy.
határozatban szereplô elôirányzatok módosítására
vonatkozó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2008. szeptemberi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 9. pontja: Javaslat alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatására.
Elôadó: Horváth Csaba

140
–42
546
210
462
336
532
–42
182
98
14
308
14
–28
14
70
364
–28
28
3178
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1448/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” címen belül, a 005-ös törzsszámon,
a humán várospolitikai fôpolgármester-helyettes
keretét (külsô személyi juttatás) 2950 E Ft-tal,
egyidejûleg megemeli
– a „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása” cím mûködési célú pénzeszközátadás (államháztartáson kívülre) elôirányzatát 2600 E Ft-tal, támogatásértékû mûködési kiadás elôirányzatát 250 E Ft-tal,
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– a „3122 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztô
Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai
Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím
dologi kiadások elôirányzatát 100 E Ft-tal.
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Az így rendelkezésre álló elôirányzatból az alábbi
alapítványokat, társadalmi és egyéb szervezeteket
támogatja:

m. e.: 1000 Ft

Szervezet

Mûk-i
Támogatáscélú p. á.
értékû
Dologi
áht.-n
mûködési kiadás
kívülre
kiadás

Támogatás
összesen

Címkód

Támogatási cél

Hallgatói
Önkormányzatok
Országos
Konferenciája

300

300

8437

Elhelyezkedésben, karrier
tervezésben segítséget
nyújtó, „Ember! Tervezz!”
címû kiadvány készítéséhez.

Budapesti Diáksport
Szövetség Szabadidôs
és Túrabizottság

200

200

8437

Diák szabadidôsport, ezen
belül természetjárás
és turizmus támogatásához.

100

8437

Súlyos fogyatékossággal élô
fiatalok táborozásához.

400

8437

REHA Hungary kiállítás
megszervezéséhez.

Mozgássérültek
Állami Intézete
Magyar Orvostársaságok
és Egyesületek Szövetsége

100

400

Horvátországi Magyar
Tudományos és Mûvészeti Társaság

150

150

8437

Magyar nyelvû könyvtár
könyvállományának
pótlásához, bôvítéséhez.

Budapesti Fesztiválközpont Kht.

100

100

8437

Fringe Fesztivál
megrendezéséhez.

150

8437

Dunamenti Rektori
Konferencia megrendezéséhez.

Eötvös Loránd
Tudományegyetem

150

Színházi Dramaturgok
Céhe

150

150

8437

Dramaturgok Díja
finanszírozására.

Angol Nyelvû Színház
Közhasznú Alapítvány

300

300

8437

Alternatív Színházi Szemle
díjainak támogatására.

Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztô Speciális
Szakiskola, Egységes
Gyógypedagógiai Intézmény, Diákotthon és
Gyermekotthon

100

Petôfi Csarnok Fôvárosi
Ifjúsági Szabadidô
Központ Kht.

1000

Mindösszesen

2600

Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

250

100

100

3122

1000

8437

2950

Intézmény tanévnyitó
és új épülete avató
ünnepségének
megrendezéséhez.

Ifjúságvédelmi
és esélyegyenlôségi
programok támogatására.
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1449/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a jelen elôterjesztés 1. sz.
melléklete szerinti minta alapján elkészített támogatási szerzôdéseket a támogatott szervezetekkel,
és egyben felkéri a fôpolgármestert a szerzôdések
aláírására.
Határidô: 2008. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1450/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
A megállapodások aláírását követôen engedélyezi
az 1448/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. határozat szerinti szervezetek részére a megítélt támogatások utalását a „8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb
szervezetek támogatása” illetve a „3122 Óvoda,
Általános Iskola, Készségfejlesztô Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Intézmény,
Diákotthon és Gyermekotthon” cím elôirányzatok
terhére.
Határidô: 2008. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 10. pontja: Javaslat a Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan
vagy a 19914, 19915 hrsz.-ú ingatlanok és a 19916/5
hrsz.-ú ingatlan 163015/167728 tulajdoni hányada értékesítésére.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1451/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját újból megnyitja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1452/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 18. § b) pontja alapján, a Vagyongazdálkodási Keretszerzôdés 4/B. számú melléklet 58.,
59. és 114. pontja alapján értékesítésre kijelölt és
ilyen céllal a BFVK Zrt. részére átadott 19914,
19915 és 19916/5 hrsz.-ú forgalomképes ingatlanok (Bécsi út 343. sz. alatti ingatlan-csoport) tárgyában úgy dönt, hogy a 19916/5 hrsz.-ú ingatlanon fennálló közös tulajdont meg kívánja szüntetni
annak érdekében, hogy a Fôvárosi Önkormányzat a
III. kerületi Önkormányzat 4713/167728 eszmei
tulajdoni hányadának megszerzésével a 19916/5
hrsz.-ú ingatlan kizárólagos tulajdonosává váljon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1453/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Vagyonrendelet 18. § a) pontjában foglalt jogkört a Gazdasági Bizottságtól eseti jelleggel magához vonja, valamint jóváhagyja és megköti a 19916/5 hrsz.-ú
ingatlanon a III. kerületi Önkormányzattal fennálló
osztatlan közös tulajdon területcserével történô
megszüntetésére vonatkozó, jelen elôterjesztéshez
1. sz. mellékletként csatolt szerzôdést, és felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1454/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a Vagyonrendelet 54. § (6) bekezdésében foglalt jogkört a Gazdasági Bizottságtól eseti jelleggel magához vonja,
és jóváhagyja a közös tulajdon megszüntetése
érdekében a 19914, 19915 és 19913/1 hrsz.-ú ingatlanok egyesítése tárgyában elkészített, 2. sz.
mellékletként csatolt T-82977. ttsz.-ú változási
vázrajzot, valamint felhatalmazza a fôpolgármestert
a változási vázrajz aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1455/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslat 4. pontját nem fogadja el, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés jóváhagyja a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz.
alatti 19916/5 hrsz.-ú felépítményes ingatlan nyilvános, 1 fordulós pályázati eljárásban történô értékesítésére irányuló, jelen elôterjesztés 3. sz. mellékletét képezô pályázati kiírást, és hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati kiírás, a pályázathoz csatolt
adásvételi szerzôdés és a pályázat egyéb mellékletei alapján az ingatlan 4 335 000 000 Ft + áfa induló (minimál) vételáron meghirdetésre kerüljön.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor.”
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1456/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslat 5. pontját nem
fogadja el, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés
felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázat eredményének/eredménytelenségének megállapítására,
valamint a pályázat eredményessége esetén az
adásvételi szerzôdés megkötésére vonatkozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 90 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1457/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Budapest, III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti
19914, 19915 hrsz.-ú ingatlanok, illetve a 19916/5
hrsz.-ú ingatlan 4713/167728 tulajdoni hányada
egyenértékû cseréje érdekében növeli a „8513 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése”
cím bevételi elôirányzatát 129 000 E Ft-tal, a „8520
Osztalék és hozambevétel” cím bevételi elôirányzatát 25 800 E Ft-tal, valamint a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások elôirányzatát 154 800 E Ft-tal.
A napirend 11. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú
ingatlant érintô kerítés és kapu áthelyezés, porta épület
bontás, T-Com kábelakna áthelyezés és kábelkiváltás,
valamint konténer elhelyezése ügyében.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1458/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007.
(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 18. §
b) pontja alapján Budapest, III. kerület, Bécsi út
343. sz. alatti 19916/5 hrsz.-ú ingatlan tárgyában
úgy dönt, hogy Budapest III. kerület, Bécsi út–
Kubik u. közlekedési csomópontjának Budapest
III. kerület, Óbuda Békásmegyer Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal Építési Hatósági Ügyosztályának 1 I/2590/16/2006. és I/309/10/2008. számú,
valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság 64/7/2007.
számú engedélyezô határozatában foglaltak szerinti
kiépítéséhez kapcsolódóan a 19915/6 hrsz.-ú ingatlan
kapubehajtója Budapest III. kerület 20006 hrsz.-ú
közterületen elhelyezkedô íveinek az 5. sz. mellék-
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letként csatolt tervrajz szerinti kialakításához és
szakszerû kivitelezéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1459/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Tulajdonosi hozzájárulását adja a 19916/5 hrsz.-ú
ingatlan kerítése áthelyezéséhez a kapubehajtó átépítéséhez, téglaépítésû portaépület elbontásához
és ehelyett mobil irodakonténer elhelyezéséhez és
beüzemeléséhez a vállalkozó saját költségén, valamint elfogadja az 5 m2 területhasználata miatt elmaradt haszon fejében fizetendô 89 400 Ft + áfa-t.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1460/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Tulajdonosi hozzájárulását adja a T-Com kábelakna 6. sz. mellékletként csatolt tervrajz szerinti áthelyezéséhez és a kábelkiváltásához.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1461/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a 7. sz. mellékletben csatolt tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1462/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ
elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1463/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Tarlós István interpellációjára adott választ elfogadja.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1464/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Dr. Rétvári Bence interpellációjával kapcsolatos
bizottsági vizsgálati elôterjesztést elfogadja.
A napirend 12. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008.
(III. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
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a Fôvárosi Közgyûlés

1465/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el – az elôterjesztô által benyújtott és
kiegészített – Budapest Fôváros Önkormányzata
2008. évi költségvetésérôl szóló 15/2008. (III. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.
A napirend 13. pontja: Beszámoló Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1466/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Budapest Fôváros Önkormányzata
2008. évi költségvetése I. félévi alakulásáról szóló
beszámolót.
A napirend 14. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások
bérletérôl, a lakbérek mértékérôl, valamint a Fôvárosi
Önkormányzatot megilletô bérlôkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Fôv.
Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: Hagyó Miklós
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rendeletének a Budapest, XVII. ker., Rózsaszál
utca–Tiszaörs utca melletti 136943 hrsz.-ú ingatlanra és a Rózsaszál utca–Fuvaros utca melletti
136809 hrsz.-ú ingatlan területére vonatkozó
1. számú mellékletét.
A Fôvárosi Közgyûlés
az 1. számú mellékletnek megfelelô tartalommal
megalkotja 50/2008. (X. 9.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1468/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosítás fôvárosi nyilvántartáson történô átvezetésérôl gondoskodjon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 16. pontja: Javaslat Zugló és Városliget
Térfigyelô Rendszer Társulás létrehozásáról szóló megállapodásának módosítására és a Társulás megszüntetésére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 49/2008. (X. 9.) Fôv. Kgy. rendeletét a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások bérletérôl, a lakbérek mértékérôl,
valamint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô
bérlôkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) számú rendelet módosításáról az elôterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 15. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására. (Budapest, XVII. ker., Rózsaszál
utca– Tiszaörs utca melletti 136943 hrsz.-ú ingatlan és a
Rózsaszál utca–Fuvaros utca melletti 136809 hrsz.-ú ingatlan keretövezet módosítása).
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1467/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 50/2008. (X. 9.) önkormányzati

1469/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
egyetért Budapest Zugló Önkormányzatának a
Zugló és Városliget Térfigyelô Rendszer Társulás
társulási megállapodásának módosítására irányuló
kezdeményezéssel és jóváhagyja, megköti az erre
vonatkozó megállapodás módosítást a 2. számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a módosítás és az egységes szerkezetbe
foglalt társulási megállapodás aláírására.
Határidô: 2008. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1470/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért Budapest Zugló Önkormányzata kezdeményezésével, és figyelemmel a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmûködésérôl szóló
1997. évi CXXXV. törvény 6. § c) pontjára a 2005.
november 15-i hatállyal létrehozott Zugló és Városliget Térfigyelô Rendszer Társulást 2008. december 31-i hatállyal jogutód nélkül megszünteti.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntés alapján
készítse elô a Társulás megszüntetô okiratát és azt
terjessze a Közgyûlés elé.
Határidô: 2008. október 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1471/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
2008. december 31-i hatállyal visszahívja a Társulási Tanácsba megválasztott Danielisz Béla, Molnár István, Katona Kálmán fôvárosi képviselôket,
valamint a felügyelôbizottságba megválasztott
Kardos Péter, Killik Jenô, Zsolnai József tagokat.
Megköszöni a Társulás tanácsában, valamint bizottságában végzett segítôkész és lelkiismeretes
munkájukat.
Határidô: 2008. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1472/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy – az államháztartás
szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.
24.) Korm. rendelet 13/A. §-ában meghatározottak
figyelembevételével – gondoskodjon a Zugló és
Városliget Térfigyelô Rendszer Társulás jogutód
nélkül történô megszüntetésével kapcsolatban – az
éves költségvetési beszámolónak megfelelô adattartalommal – leltárral és záró fôkönyvi kivonattal
alátámasztott beszámoló elkészítésérôl és azt terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé 2009. február 28-ig.
Határidô: 2009. február 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1473/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy – az államháztartás
mûködési rendjérôl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 11. §-ban meghatározottak figyelembevételével – Zugló és Városliget Térfigyelô
Rendszer Társulás megszüntetéséhez kapcsolódó
hivatali feladatok végrehajtására intézkedjen, és arról a Fôvárosi Közgyûlés 2009. június havi rendes
ülésén adjon tájékoztatást.
Határidô: 2009. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 17. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közterület-felügyelet szervezetérôl és feladatairól szóló 74/1999.
(XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1474/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 2009. január 1-jei hatállyal a közterületi térfigyelô rendszer mûködtetésével összefüggô feladatokat a Fôvárosi Közterület-felügyelet útján látja el.
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 51/2008. (X. 9.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Közterület-felügyelet szervezetérôl

2155

és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti
tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1475/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2009. évi és az azt követô költségvetési rendeletekben továbbra is biztosítja a térfigyelô rendszer mûködtetésével kapcsolatos mûködési költségeket a „6001 Fôvárosi Közterület-felügyelet” címkódra.
Határidô: mindenkori éves költségvetési rendelet
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 18. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 52/2008.
(X. 9.) önkormányzati rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 19. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat és az Országgyûlés Hivatala közötti megállapodás, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendelet módosítására.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1476/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1105/2008. (VI. 26.) Fôv. Kgy.
határozatával jóváhagyott, a Kossuth tér térrendezésével, közpark, mélygarázs és látogatóközpont
kialakításával kapcsolatos beruházás (Projekt)
megvalósítására vonatkozó koncepciót – tekintettel
az Országgyûlés Nemzetbiztonsági Bizottságának
(az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti) döntésére
– úgy módosítja, hogy a beruházással kapcsolatos
beszerzésekre nem a közbeszerzésekrôl szóló
2003. évi CXXIX törvény, hanem az államtitkot
vagy szolgálati titkot, illetôleg alapvetô biztonsági,
nemzetbiztonsági érdeket érintô vagy különleges
biztonsági intézkedést igénylô beszerzések sajátos
szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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megalkotja 53/2008. (X. 9.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv.
Kgy. rendelet módosításáról az elôterjesztés 3. számú mellékletét képezô tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1477/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Fôvárosi Önkormányzat és
az Országgyûlés Hivatala között 2008. július 24-én
kötött megállapodás módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 2008. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 20. 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
1478/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bôhm András módosító indítványát, mely szerint:
„1 §
1. (4) A „Budapestért” díjból évente legfeljebb
61 db adományozható.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1479/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bôhm András módosító indítványát, mely szerint:
„2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A módosított rendelkezést elsô ízben a Budapestért
díjak 2009. évi adományozásakor lehet alkalmazni.”
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 54/2008. (X.9.) önkormányzati rendeletét a fôvárosi kitüntetô díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 21. pontja: A KEOP 1.1.1. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése tárgyú
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kiírásnak megfelelôen készülô az „Integrált fôvárosi hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése” tárgyú pályázat
készítésének állása, az idôközben felmerült problémák
bemutatása.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1480/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor és dr. Endrédy
István módosító indítványát, mely szerint:
„6. A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy az FKF Zrt. által a
Pusztavárosi Regionális Hulladékkezelô Központ
bôvítésének II. ütemére elkülönített, a Zrt. könyvelésében szereplô eredménybôl nem von el osztalékot.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1481/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a KEOP 1.1.1. pályázat
beadására nyitva álló határidôn belül a pályázat
szerinti feltételek mellett a pályázat beadására
reális esély nincs, ezért hatályon kívül helyezi az
1111-1113/2008. (VI. 26.) Fôv. Kgy. határozatokat.
1482/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a Pusztazámori Regionális
Hulladékkezelô Központ bôvítésének II. ütemét – a
jelenleg hatályos Fôvárosi Hulladékgazdálkodási
Terv rendelkezéseire figyelemmel, az integrált
fôvárosi hulladékgazdálkodási rendszer részeként
– a KEOP 1.1.1 pályázat benyújtása nélkül a
Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt., mint közszolgáltató saját beruházásában valósítsa meg.
1483/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a jelenleg hatályos Fôvárosi
Hulladékgazdálkodási Tervben foglalt komplex
hulladékgyûjtô udvart az 1115/2008. (VI. 26.) Fôv.
Kgy. határozattal kijelölt ingatlanon az FKF Zrt.
saját beruházásában valósítsa meg.
1484/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy a pályázat beadásának elmaradása miatt kiesô, de jogszabályi kötelezettségen
alapuló további integrált hulladékgazdálkodási elemek a 2009–2014. évekre készülô új Fôvárosi Hulladékgazdálkodási Terv tervezése során kerüljenek
figyelembe vételre.
Határidô: a 2009–2014. évekre készülô új Fôvárosi Hulladékgazdálkodási Terv tervezése során
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1485/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy az
FKF Zrt. legfôbb szerveként (alapítójaként) egyetért azzal, hogy az FKF Zrt. a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelô Központ II–V. ütemének
kialakítása tárgyában kötendô együttmûködési
megállapodást Pusztazámor Önkormányzatával a
3. sz. melléklet szerinti tartalommal megkösse.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a legfôbb szerv
(alapító) döntésérôl tájékoztassa a társaságot.
Határidô: 10 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1486/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a Pénzügyi Ellenôrzô Bizottságot, vizsgálja
ki, hogy milyen pénzügyi anomáliák és szervezési
hiányosságok vezettek a KEOP 1.1.1 pályázattól
való visszalépéshez.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 22. pontja: FKF Zrt. közszolgáltatási
keretszerzôdésének mellékletei.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1487/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor és dr. Endrédy
István módosító indítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy az FKF
Zrt.-t, mint a fôváros köztisztasági közútkezelési,
hulladékkezelési közszolgáltatási feladatait ellátó
céget nem kívánja semmilyen formában privatizálni.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1488/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a fôpolgármester köztisztasági
közszolgáltatási szerzôdés megkötésére vonatkozó,
az SZMSZ 7. számú melléklet XXII. 3. pontban
foglalt hatáskörét, és jóváhagyja, valamint megköti a Fôvárosi Közterület Fenntartó Zrt.-vel az
elôterjesztés 1. sz. melléklete szerinti keretszerzôdés 2. sz. melléklet szerinti módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 23. pontja: Budapest jelentkezése
EUROCITIES Executive Committee-ben való tagságra.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1489/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest jelentkezik az EUROCITIES Executive Committee tagjának és felkéri a
fôpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti jelentkezési lap aláírására.
Határidô: 2008. október 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1490/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Amennyiben Budapest az EUROCITIES Executive
Committee tagja lesz, kötelezettséget vállal arra,
hogy a tagdíjat a 2009., 2010. és 2011. évi költségvetésben biztosítja.
Határidô: az éves költségvetések elkészítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 24. pontja: Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó kialakítása engedélyokirata.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1491/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Rákoskeresztúri buszkorridor tárgyú
engedélyokiratot és felhatalmazza a fôpolgármestert az engedélyokirat 1. számú melléklet szerinti
aláírására.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1492/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazást ad a 2003. CXXIX. tv. 48. § (Kbt.)
(2) bek. szerinti feltételes kivitelezési közbeszerzési eljárás megindítására azzal, hogy amennyiben
a támogatási szerzôdés nem kerül megkötésre, a
közbeszerzési eljárást meg kell szüntetni.
Határidô: 2008. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 25. pontja: A FÔKERT Nonprofit Zrt.
alapító okiratának módosítása.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1493/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
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75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján úgy
dönt, hogy a FÔKERT Nonprofit Zrt. legfôbb szervének hatáskörében eljárva, módosítja a társaság
alapító okiratát az elôterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

alapító okiratát az 1/b. számú melléklet szerinti
tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
1/c. számú melléklet szerinti tartalommal történô
aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat Fôvárosi Önkormányzat szociális intézmények alapító okiratának módosítására.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

1497/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György
út 12.) alapító okiratát a 2/b.) számú melléklet
szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 2/c.) számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1494/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát az
1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a
fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek
Otthona Budapest XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal
történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1495/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Budapesti
Módszertani Szociális Központ és Intézményei
Budapest XIII., Dózsa Gy. út 152. alapító okiratát
a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri
a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal
történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 27. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1496/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Csecsemôket,
Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 31.)

A napirend 28. pontja: Javaslat a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 10. szám alatti (36873 hrsz.) 6300 m2
alapterületû ingatlanrész és a Budapest IX. kerület,
Bakáts tér 9. szám földszintjén lévô 36888/A/2 hrsz.-ú
társasházi ingatlan használatba adására a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság részére.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1498/2008.(IX.25.) Fôv.Kgy.h
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés jóváhagyja, megköti az
elôterjesztés 4. számú melléklete szerinti ingatlan
használatba adási szerzôdést a végelszámolás alatt
álló Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi
Központ Közhasznú Társasággal, és felhatalmazza
a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor”
A napirend 29. pontja: Javaslat pénzeszköz átadásátvételi megállapodás megkötésére a „Katinyi mártírok
emlékmûve” létrehozása céljából.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1499/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra és a Kulturális Bizottságra átruházott hatás-

2008. november 21.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

kört és úgy dönt, hogy jóváhagyja, megköti a „Katinyi mártírok emlékmûve” létrehozása érdekében
a felhalmozási célú pénzeszköz átadás-átvételi
megállapodást a Lengyel Köztársaság, Harc és
Mártíromság Emlékét ôrzô Tanács, mint átadó és a
Budapest Fôváros Önkormányzata, mint átvevô között az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri
a fôpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidô: 2008. október 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 30. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szent
Imre Kórház, valamint az Uzsoki utcai Kórház rekonstrukciós feladatai kormány által nevesített támogatás
igényléséhez megvalósíthatósági tanulmányok benyújtásának jóváhagyására.
Elôadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó
Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1500/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Szent Imre Kórház regionális
egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházás „A”, „K” és „R” épületek kiemelt beruházásra a kormány által biztosított fôösszegen belül,
annak mûszaki tartalmának, a „C” épülettel történô
kibôvítésével egyetért. Felkéri a fôpolgármestert
az Irányító Hatósággal szükséges egyeztetések lefolytatására, valamint a pályázati kiírás alapján
– jelen elôterjesztésben rögzítettek szerint – a megvalósíthatósági tanulmány összeállítására, projektdokumentáció elkészíté-sére, aláírására és benyújtására.
Határidô: 2008. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1501/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Támogatja az Uzsoki utcai Kórház regionális
egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem projektnek az európai uniós támogatással történô beruházása megvalósíthatósági tanulmányának összeállítását az elôterjesztésben foglaltak szerint. Felkéri
a fôpolgármestert a megvalósíthatósági tanulmány
összeállítására, projektdokumentáció elkészítésére,
aláírására és benyújtására.
Határidô: 2008. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1502/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy rendelkezésre áll a „Szent Imre
Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem beruházási projekt” megvalósításához szükséges önerô Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésében.
Határidô: 2008. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1503/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy rendelkezésre áll az „Uzsoki utcai
Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. üteme beruházási projekt” megvalósításához szükséges önerô Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésében.
Határidô: 2008. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 31. pontja: A Fôváros Energetikai Koncepciója.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1504/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „FKF
Zrt. közszolgáltatási keretszerzôdésének mellékletei” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1505/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a melléklet szerinti Fôvárosi Energetikai
Koncepciót, és annak részeként jóváhagyja a Fôvárosi Energiapolitikát és Energetikai Stratégiát.
1506/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készítsen konkrét
intézkedési tervet, melyben az elvégzendô feladatok mellett annak költségigényét és lehetséges finanszírozási forrását is feltünteti, és az intézkedési
tervet terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2008. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1507/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a
fôpolgármester köztisztasági közszolgáltatási szerzôdés megkötésére vonatkozó, az SZMSZ 7. számú
melléklet XXII. 3. pontban foglalt hatáskörét, és
jóváhagyja, valamint megköti a Fôvárosi Közterület Fenntartó Zrt.-vel az elôterjesztés 1. sz. melléklete szerinti keretszerzôdés 2. sz. melléklet szerinti
módosítását és felhatalmazza a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1508/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az FKF Zrt.-t, mint a fôváros köztisztasági közútkezelési, hulladékkezelési közszol-
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gáltatási feladatait ellátó céget nem kívánja semmilyen formában privatizálni.

A napirend 32. pontja: Javaslat egyedi kérelmek
támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím
elôirányzata terhére.
Elôadó: Hagyó Miklós

Sorsz.
1.
2.
3.
4.

5.

Megnevezés

2008. november 21.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1509/2008. (IX. 25.) 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:
Támogatás összege
(E Ft-ban)

Támogatott cél

Budafoki Munkás
Testedzô Egyesület

Sportesemények és edzôtáborban való
részvétel kiadásaira.

Magyar Sportújságírók
Szövetsége

Az MSÚSZ által az Év sportolója díjátadáshoz
kapcsolódóan kiadásra kerülô kiadvány kiadásaira.

No.1 Mini és Motoros
Team Sportegyesület

Nemzetközi versenyre való
felkészülés kiadásaira.

Sportági Szakszövetségek
Budapest Szövetsége

A Fôváros sporttörténetének feldolgozásáról
készült mû nyomdai megjelentetésével
kapcsolatos kiadásokra.

500
1000
500

1000

Ferencvárosi Szabadidôs
Egyesület

Mûködési kiadásokra, sporteszközök
karbantartására.

750

6.

MALÉV Repülôklub

Mûködési kiadásokra.

500

7.

Vörös Meteor Ejtôernyôs
Sport Klub

A 2008. évben hátralévô versenyek
felkészülésének kiadásaira.

400

Összesen:
Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerzôdéseket (1–7. számú mellékletek) és felkéri a
fôpolgármestert azok aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munkanapon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 33. pontja: Felterjesztési javaslat a
városrehabilitáció (különösen világörökségi területek)
gazdasági és egyéb ösztönzô rendszereit érintô jogszabályváltozásokra.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1510/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az elôterjesztés melléklete szerinti
levél 1. pontjának elsô három francia bekezdése
kerüljön ki a felterjesztés szövegébôl.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1511/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy élve a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 101. §-ában foglalt

4650
felterjesztési jogával, az elôterjesztés módosított
melléklete szerinti tartalommal kezdeményezi a
Kormánynál a városrehabilitáció gazdasági és
egyéb ösztönzô rendszereit is érintô jogszabályok
módosítását.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1512/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Egyidejûleg felkéri a fôpolgármestert a módosított
mellékletben szereplô, a miniszterelnök úrnak írt
levél aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1513/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újból napirendjére veszi a „Javaslat
a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 10. szám alatti
(36873 hrsz.) 6300 m2 alapterületû ingatlanrész és a
Budapest, IX. kerület, Bakáts tér 9. szám földszintjén lévô 36888/A/2 hrsz.-ú társasházi ingatlan használatba adására a végelszámolás alatt álló SchöpfMerei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság részére” címû elôterjesztést.
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A napirend 34. pontja: Javaslat támogatási szerzôdés módosítására (Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ).
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1514/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 2. sz. melléklete szerinti támogatási szerzôdés módosítást,
egyidejûleg felkéri a fôpolgármestert a támogatási
szerzôdés módosítás aláírására.
Határidô: 2008. október 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Javaslat a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 10. szám
alatti (36873 hrsz.) 6300 m2 alapterületû ingatlanrész és
a Budapest IX. kerület, Bakáts tér 9. szám földszintjén
lévô 36888/A/2 hrsz.-ú társasházi ingatlan használatba
adására a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei Ágost
Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság
részére
Elôadó: Hotváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1515/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 4. számú melléklete szerinti ingatlan használatba adási
szerzôdést a végelszámolás alatt álló Schöpf-Merei
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társasággal, és felhatalmazza a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 35. pontja: Javaslat az egészségügyi intézményekben történô létszámleépítés engedélyezésére.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1516/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „1102 Károlyi Sándor Kórház és
Rendelôintézet”-ben a gazdasági egyensúly helyreállítása érdekében készített intézkedési tervben
foglaltakkal összhangban, 2009. december 1-jei
hatállyal 128 álláshelyet véglegesen megszüntet.

Címkód

Intézmény megnevezése

Megszûnô
létszám
(fô)

1102

Károlyi Sándor utcai Kórház és Rendelôintézet

128

Felkéri a fôpolgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidô: 2009. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
1517/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: a 2009. évi költségvetés elfogadása
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 36. pontja: A zsidó munkaszolgálatosok
emlékmûve elhelyezése a VII. kerületben.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1518/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, hogy a több szervezet összefogásával
finanszírozott, Baráz Tamás szobrászmûvész által
készített „A zsidó munkaszolgálatosok emlékmûve” c. köztéri alkotás elhelyezésre kerüljön
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Álláshelyek
Jelenleg érvényes
megszüntetése
létszámkeret
utáni létszámkeret
(fô)
(fô)
1193

1065

a VII. kerület, Bethlen Gábor tér 2. sz. alatt a
következô felirattal:
„… FEGYVERTELEN ÁLLTAK AZ
AKNAMEZÔKÖN …”
A MEGGYILKOLT ZSIDÓ
MUNKASZOLGÁLATOSOK EMLÉKÉRE
1939–45
Határidô: a döntést követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 37. pontja: Javaslat a Közraktárak fejlesztési projekt keretében területfejlesztési megállapodás
megkötésére.
Elôadó: Somlyódy Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1519/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
– a 75/2007. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 69. §
(1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörében
eljárva – úgy dönt, hogy közterülethasználati hoz-
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zájárulást ad a Közraktárak fejlesztési projekthez
kapcsolódóan a Porto Investment Hungary Kft. részére az általa megvalósításra kerülô közlekedésfejlesztési beruházás ellentételezéseként az elôterjesztés 2. sz. mellékletét képezô vázrajz szerint a
37061/5 hrsz.-ú területen a folyamatban lévô telekalakítás útján kiszabályozásra kerülô közterületek,
és a 37061/6 hrsz.-ú közterületrész, valamint a
IX/52 sz. raszterhelytôl a IX/56 sz. raszterhelyig
terjedô partszakaszra, továbbá a 600/2007. (IV. 26.)
Fôv. Kgy. határozata alapján ingyenes közterülethasználati hozzájárulást ad a kiszabályozandó
37061/7 hrsz.-ú ingatlan közterület jellegû területeire a közlekedésfejlesztés átadás-átvételének
napját követô naptól a szolgáltatási szerzôdés 25.1
a) pontjában meghatározott lejárat idôpontjáig a
4. számú melléklet szerinti területfejlesztési megállapodásban foglalt feltételekkel.

1520/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 4. sz. mellékleteként csatolt területfejlesztési megállapodást
és felhatalmazza a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának elnökét annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának elnöke
A napirend 38. pontja: Javaslat közterületek elnevezésére a XIX. kerületben.
Elôadó: Ughy Attila
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1521/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapest, XIX. kerület, Pannónia
út – Corvin körút – Petúr utca által határolt névtelen közterületet (hrsz.: 160552, 160553, 160554)
Gyôri Ottmár térnek nevezi el.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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1522/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest, XIX. kerületi Hungária
út–Gutenberg körút–Kapisztrán utca által határolt
zöldterületet (hrsz.: 160817) Bárczy István térnek
nevezi el.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 40/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1524/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló
jelentést elfogadja.
– Az 1901/2003. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. március 30-ra módosítja;
– az 1932/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja;
– az 1935/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2009. március 26-ra módosítja;
– az 1939/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja;
– a 2150/2007. (XII. 20.) sz. határozat végrehajtási határidejét 2008. október 31-re módosítja;
– az 1000/2008. (V. 29.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2008. október 31-re módosítja.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2008. szeptember 25-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
KÖZLEMÉNYE
A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 9919 Csákánydoroszló, Fô u. 11. – hivatkozással a Kbt. 98. §-ra
az Áht. 15/A illetôleg a 15/B. §-ra – közzéteszi a 2008. évi élelmiszer alapanyag beszerzésére lefolytatott közbeszerzési
eljárás adatait.
Ajánlattételi felhívás megjelenése: Közbeszerzési Értesítô 43. szám
Közzététel napja: 2008. április 11.
Közbeszerzés száma: 5022/2008.
Az eljárás fajtája: a nemzeti értékhatárt el nem érô, nyílt egyszerû közbeszerzési eljárás.
A nyertes ajánlattevôkkel kötött szerzôdések adatai:
1.
A szerzôdés megnevezés (típusa): árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fô u. 11.) élelmiszer alapanyagainak 2008. évre történô biztosítása
A szerzôdô fél neve:
A szerzôdés értéke:
A szerzôdés idôtartama:

EGERSZEGHÚS Hentesáru Nagykereskedelmi Kft.
8900 Zalaegerszeg, Újhegyi u. 2.
bruttó 10 799 040 Ft (tôkehús, hentesáru, tejtermékek)
2008. június 24.–2009. június 24.

2.
A szerzôdés megnevezés (típusa): árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fô u. 11.) élelmiszer alapanyagainak 2008. évre történô biztosítása
A szerzôdô fél neve:
A szerzôdés értéke:
A szerzôdés idôtartama:

ZALACO Sütôipari Zrt.
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi u. 34.
bruttó 3 658 782 Ft (pékáru)
2008. június 24.–2009. június 24.

3.
A szerzôdés megnevezés (típusa): árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fô u. 11.) élelmiszer alapanyagainak 2008. évre történô biztosítása
A szerzôdô fél neve:
A szerzôdés értéke:
A szerzôdés idôtartama:

FEZO Kereskedelmi Kft.
9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 28.
bruttó 23 743 041 Ft (tojás, vegyes élelmiszerek, zöldség-gyümölcs)
2008. június 24.–2009. június 24.

4.
A szerzôdés megnevezés (típusa): árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fô u. 11.) élelmiszer alapanyagainak 2008. évre történô biztosítása
A szerzôdô fél neve:
A szerzôdés értéke:
A szerzôdés idôtartama:

HALKER Élelmiszer és Iparcikk Kereskedelmi Kft.
8630 Balatonboglár, Klapka u. 14.)
bruttó 8 153 280 Ft (mirelitáru)
2008. június 24.–2009. június 24.
Hegyi István s. k.
intézményvezetô
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FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA
KÖZLEMÉNYE
A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira (9476 Zsira, Rákóczi F. u. 12.) hivatkozással az Áht.
15/B. bekezdésben elôírtak szerint közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerzôdésének adatait.
A szerzôdés megnevezése(típusa): Felújítás
A szerzôdés tárgya:

Fôvárosi Önkorm. Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira
„H” épület konyhai ablakok felújítása

A szerzôdô felek neve:

Fôvárosi önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, mint megrendelô
BC-FENSTER KFT, mint vállalkozó

A szerzôdés értéke:

6 740 000 Ft

A szerzôdés idôtartama:

2008. augusztus 21.–2008. október 15.

Hollósi Péter s. k.
Intézményvezetô
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL
Budapest Fôváros Közgyûlése az 1521/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h. határozatával a Budapest, XIX. kerület, Pannónia út–Corvin körút–Petúr utca által határolt 160552, 160553, 160554 hrsz.-ú névtelen közterületnek
Gyôri Ottmár tér
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL
Budapest Fôváros Közgyûlése az 1522/2008. (IX. 25.) Fôv. Kgy. h. határozatával a Budapest, XIX. kerület, Hungária körút–Gutenberg körút–Kapisztrán utca által határolt 160817 hrsz.-ú zöldterületnek
Bárczy István tér
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL
Budapest XVIII. Kerület Pestszentlôrinc- Pestszentimre Önkormányzat Képviselô-testülete a 795/2008. (IX. 18.) sz.
határozatával a Budapest, XVIII. kerület, (156157/62) hrsz.-ú Rubin utca közterületet
Jáde utca
elnevezésre nevezte át.
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL
Budapest Fôváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselô-testülete a 205/2008. /XI.ÖK/VII. 3./ határozatával Budapest, XI. kerületben
a (1296/5) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Virágkertész utca
a (1296/9) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Királyliliom utca
a (1296/7), (1528/16) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Kôoltár utca
a (1296/4) (1528/12) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Pagus utca
a (1528/21), (1528/22), (1528/11) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Madárhegyi út
a (1996/1) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Menedékes utca
a (368/16) hrsz.-ú névtelen közterületeknek
Muskétás utca
a (368/1) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Puskapor utca
a (368/12) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Löveg utca
a (368/6) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Legényes utca
a Péterhegyi út (0569/5), (0149) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Vöröskúti határsor
a (3995/2) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Lôportorony utca
a (1428/2) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Mákvirág köz
elnevezést adta.
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TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL
Budapest Fôváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselô-testülete a 446/2008. (IX. 3.) Kt. határozatával
Budapest, XVI. kerületben a (117548/3) hrsz.-ú névtelen közterületnek
Tûlevél utca
elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ
KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRÔL
Budapest Fôváros XVI. Kerület Önkormányzatának Képviselô-testülete
a 447/2008. (IX.3.) Kt. határozatával Budapest, XVI. kerületben a (117548/10) hrsz-ú névtelen közterületnek
Nyílpuska utca
elnevezést adta.
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