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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
9/2008. (II. 28.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megilletô bevételek 2008. évi megosztásáról
A fôvárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló módosított 2006. évi
CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról
szóló törvény) 2. §-a szerint a Fôvárosi Közgyûlésnek a
helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított
1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 64. §
(4) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvényben meghatározott, a fôvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô
bevételek megosztásáról szóló rendeletét a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltak szerint kell megalkotnia.
A forrásmegosztásról szóló törvény 5. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Fôvárosi Önkormányzatot és a
kerületi önkormányzatokat a 4. § (1) bekezdés szerint
osztottan megilletô bevételekbôl – a 4. § (2)–(3) bekezdései szerinti összegek kivételével, valamint a személyi
jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt elvont összeg
tárgyévet megelôzô évben visszaigényelhetô illetve
befizetendô részét is – 2008-ban a Fôvárosi Önkormányzatot 47%, a kerületi önkormányzatokat együttesen
53% részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat
megilletô részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról
szóló törvény 6. §-a szerint kell eljárni.

Az állandó népességhez kapcsolódó
normatív hozzájárulás megosztása
1. §
A Fôvárosi Közgyûlés
(1) az állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokat – kivéve a település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulást – a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályozza, és a 2007. január elsejei állandó népesség alapján az
önkormányzatok között osztja meg.
(2) a település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokra a 2007. január elsejei állandó népesség után járó
1430 Ft/fô mértékû 2 408 867 890 Ft összegû normatív hozzájárulásból 47%, 1 132 167 908 Ft a Fôvárosi
Önkormányzatot illeti meg, a fennmaradó 53%-ot,
1 276 699 982 Ft-ot a kerületi önkormányzatok között
osztja meg az 1. számú melléklet 3. oszlopa szerint.

A magánszemélyek jövedelemadójából
– beleértve a jövedelemdifferenciálódás
mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is –
a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô rész,
a helyi iparûzési, luxus-,
illetve idegenforgalmi adó, valamint
az üdülôhelyi normatív hozzájárulások megosztása
2. §
A Fôvárosi Közgyûlés
(1) a magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve
a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó
korrekciót is – a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô
részt, az iparûzési, luxus- továbbá az idegenforgalmi
adót, valamint az üdülôhelyi normatív hozzájárulásokat
47%–53% arányban osztja meg a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok között, melyeknek a
kerületi önkormányzatok közötti megosztása az 1. sz.
melléklet 2. oszlopában rögzített részesedési arányoknak
megfelelôen történik.
(2) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelôen a magánszemélyek jövedelemadójából a Fôvárosi
Önkormányzatot, mint települési önkormányzatot megilletô – a jövedelemkülönbségek mérséklése miatti
22 998 792 519 Ft összegû elvonással csökkentett –
12 734 621 898 Ft összegbôl 5 985 272 292 Ft-ot Fôvárosi Önkormányzathoz, a fennmaradó 6 749 349 606 Ft-ot
a 2. számú melléklet 3. oszlopa szerint a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz.
(3) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelôen a 2006. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásából, valamint a 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének évközi módosításából
adódó – 2007-ben teljes egészében a Fôvárosi Önkormányzatnál érvényesített – a Fôvárosi Önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat együttesen érintô egyszeri –2 362 981 ezer Ft összegû korrekció 53%-át,
–1 252 380 ezer Ft-ot a 3. számú melléklet 3. oszlopa
szerint a kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, mely
összeg a 2007-ben érvényesített elvonás visszapótlásaként a Fôvárosi Önkormányzatot illeti meg 2008-ban.
(4) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelôen a tervszinten 1 300 000 000 Ft összegû idegenforgalmi adót 47%-ban, tervszinten 611 000 000 Ft ösz-
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szegben a Fôvárosi Önkormányzathoz, 53%-ban, tervszinten 689 000 000 Ft összegben a kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti összegeit a 4. számú melléklet 3. oszlopa szerint
határozza meg.
(5) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelôen az üdülôvendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 2 Ft/idegenforgalmi adóforint mértékû, 2 600 000 000 Ft öszszegû üdülôhelyi normatív hozzájárulásból 47%-ot,
1 222 000 000 Ft-ot a Fôvárosi Önkormányzathoz, 53%-ot,
1 378 000 000 Ft-ot a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az egyes kerületi önkormányzatok részesedését
a 4. számú melléklet 4. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.
(6) a 187 000 000 ezer Ft összegben tervezett helyi
iparûzési adóból 47% a Fôvárosi Önkormányzatot illeti
meg. A fennmaradó 53% megosztását a 5. számú melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelôen és 3. oszlopa szerinti összegekben (ajánlott helyi
iparûzési adóbevételi tervszám) határozza meg az egyes
kerületi önkormányzatok között.
(7) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelôen a 150 000 ezer Ft összegben tervezett luxusadóból 47%-ot a Fôvárosi Önkormányzathoz szabályoz.
A fennmaradó 53% megosztását a 6. számú melléklet
2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelôen
és 3. oszlopa szerinti összegekben (ajánlott luxusadóbevételi tervszám) határozza meg az egyes kerületi önkormányzatok között.

A kerületi önkormányzatokhoz befolyt helyi adó,
illetve gépjármûadó megosztása
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osztás részeként – az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévô önkormányzatok kiegészítô támogatásának szabályozását a költségvetési törvény 6. számú melléklete
1. pontja alkalmazásával. A Fôvárosi Önkormányzat ehhez
abban az esetben igényelhet támogatást, ha a Fôvárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja szerint forráshiány mutatható ki.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévô kerületi önkormányzatok kiegészítô támogatási igény benyújtásának feltételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.

Végrehajtási szabályok
5. §
(1) A 2. § (6)–(7) bekezdései szerinti szabályozást a
Fôvárosi Önkormányzat helyi iparûzési adóbeszedéssel,
illetve luxusadó beszedéssel kapcsolatos számláira 2008.
január 1-jétôl 2008. december 31-éig befolyt helyi iparûzési adóra, valamint luxusadóra kell alkalmazni.
(2) A Fôpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót
követô hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparûzési adót,
illetve luxusadót – a 2. § (6)–(7) bekezdésekben szabályozott részesedési aránynak megfelelôen – az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az
alábbi eltéréssel:
a) a június hónapban befolyt iparûzési és luxusadót
úgy kell átutalni, hogy június 30-án megérkezzen a
Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.
b) a december hónapban befolyt iparûzési és luxusadót úgy kell átutalni a Fôvárosi Önkormányzat és
a kerületi önkormányzatok részére, hogy az december 31-én megérkezzen azok költségvetési elszámolási számláira.

3. §
A kerületi önkormányzatok kivetései alapján a kerületi adóbeszedési számlákra 2008. január 1-jétôl 2008. december 31-éig befolyt helyi adó, illetve gépjármûadó
100%-ban az érintett kerületi önkormányzat költségvetési bevétele.

A mûködésképtelenné vált kerületi
önkormányzatok kiegészítô támogatása
4. §
A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérôl szóló 2007. évi CLXIX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a
Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
tekintetében a Fôvárosi Közgyûlés látja el – a forrásmeg-

(3) A 2. § (4)–(5) bekezdései szerinti szabályozást a
Fôvárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel
kapcsolatos számláira 2008. január 1-jétôl 2008. december 31-éig befolyt idegenforgalmi adóra és a hozzá kapcsolódóan igénybe vehetô üdülôhelyi normatív hozzájárulásokra kell alkalmazni.
(4) A Fôpolgármesteri Hivatalnak:
a) havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követô hó
5-éig kell a befolyt idegenforgalmi adót átutalnia a
Fôvárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára.
b) havonta, a tárgyhót követô hó 10-éig kell a befolyt
idegenforgalmi bevétel (idegenforgalmi adó és a
hozzá kapcsolódó üdülôhelyi normatív hozzájárulások) arányos részét átutalnia a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.
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c) az 1300 millió Ft-on felül befolyó idegenforgalmi
adóhoz kapcsolódó – utólagosan igényelhetô – normatív hozzájárulásból a kerületi önkormányzatokat
megilletô összegeket a Fôvárosi Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára érkezést
követô 15 napon belül kell a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira átutalnia.

(5) A kerületi önkormányzatoknak az e rendelet
4. számú melléklete szerinti tervszámokat, valamint a
(4) bekezdés b) és c) pontjai szerint a költségvetési elszámolási számláikra befolyó összeget „támogatásértékû
mûködési bevétel”-ként kell a költségvetéseikben, illetve
a beszámolóikban szerepeltetniük.
(6) E rendelet 1. § (2) bekezdésében, továbbá a
2. §-ban tételesen felsorolt megosztott forrásokat, kivéve
a 2. § (3) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót – az e rendeletben szabályozottaknak megfelelôen –
a kihirdetést követô elsô utalásnál visszamenôleg korrigálni kell.
(7) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott egyszeri
korrekciót a helyi iparûzési adó 2008. áprilisi utalásánál
kell rendezni a 3. számú melléklet 3. oszlopa szerint.
A kerületi önkormányzatoktól elvont összeget a Fôvárosi
Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára kell
utalni.

Záró rendelkezés
6. §
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INDOKOLÁS

Általános indokolás
Budapest Fôváros Közgyûlése a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-ában
foglaltak szerint alkot rendeletet a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô
bevételek 2008. évi megosztására.
A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben (továbbiakban: Ötv.), valamint a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérôl szóló 2007.
évi CLXIX. törvényben (továbbiakban: költségvetési
törvény) meghatározott szabályozással összhangban tételesen rögzíti az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott bevételek megosztásának arányait és a megosztott
bevételek önkormányzatonkénti összegeit.

Részletes indokolás
Az 1. § az állandó népességhez kapcsolódó normatív
hozzájárulásokat a 2007. január elsejei állandó népesség
alapján a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályozza, és az önkormányzatok között osztja meg, kivéve a
település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz
kapcsolódó központi hozzájárulást, melybôl 47% a Fôvárosi Önkormányzatot illeti meg, a fennmaradó 53%-ot
az 1. számú melléklet szerint osztja meg a kerületi önkormányzatok között.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A 2. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelôen a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat közötti megosztással szabályozza a
magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is – a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô rész,
a helyi iparûzési, luxus- és idegenforgalmi adó, valamint
az üdülôhelyi normatív hozzájárulások összegeit.
A 3. § a kerületi kivetésû adókat, illetve a gépjármûadót teljes egészében az érintett önkormányzat költségvetési bevételeként szabályozza.
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A 4. § a költségvetési törvény 17. § (2) bekezdésében
foglaltak szerint rögzíti, hogy a Fôvárosi Önkormányzat
és a kerületi önkormányzatok tekintetében a Fôvárosi
Közgyûlés látja el – a forrásmegosztás részeként – az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévô önkormányzatok kiegészítô támogatásának szabályozását a költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja alkalmazásával. Továbbá, kimondja, hogy a Fôvárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a
Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
költségvetéseinek összesített adataiból a költségvetési
törvény 6. számú melléklete 1. pontja szerint forráshiány
mutatható ki. A kapcsolódó 7. számú melléklettel rögzíti az önhibájukon kívül mûködésképtelenné váló kerületi önkormányzatok kiegészítô támogatási igényei benyújtásának feltételeit. A fôvárosra vonatkozó szabályozás a
költségvetési törvény 6. számú mellékletének adaptálásával, a kerületi önkormányzatokra nem értelmezhetô
szabályok elhagyásával készült.
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Az 5. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:
• Az (1)–(2) bekezdések a helyi iparûzési adó, valamit a luxusadó elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a tárgyhót követô hó
10-éig történô utalás. Emellett tételesen rögzítésre
kerülnek az ettôl eltérô, illetve a feltételhez kötött
utalási szabályok.
• A (3)–(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási
szabályokat tartalmazzák.
• A (6)–(7) bekezdések a rendelet 1. § (2) bekezdésében, továbbá a 2. §-ban tételesen felsorolt megosztott forrásoknak a korrekcióját szabályozzák.
A 2. § (3) bekezdésében szabályozott egyszeri korrekció 2007. évben a Fôvárosi Önkormányzatnál
lett teljes egészében érvényesítve. Így a pénzügyi
rendezés érdekében szükséges, hogy a kerületi önkormányzatoktól elvont összeg a Fôvárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára legyen átutalva.
A 6. § a záró rendelkezés a hatálybalépés napjaként a
kihirdetés napját határozza meg.
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1. számú melléklet a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez

A településüzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó
normatív hozzájárulás
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2008. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

(%)

Település-üzemeltetési,
igazgatási és sportfeladatokhoz
kapcsolódó normatív hozzájárulás
(Ft)

2

3

Részesedési
arányok

I.

kerületi önkormányzat

1,6067

20 512 540

II.

kerületi önkormányzat

4,6696

59 617 299

III.

kerületi önkormányzat

7,2309

92 316 795

IV.

kerületi önkormányzat

5,6338

71 926 110

V.

kerületi önkormányzat

1,2431

15 871 153

VI.

kerületi önkormányzat

2,8266

36 087 253

VII.

kerületi önkormányzat

3,7854

48 328 150

VIII.

kerületi önkormányzat

4,3931

56 086 145

IX.

kerületi önkormányzat

4,0355

51 520 940

X.

kerületi önkormányzat

4,7252

60 326 113

XI.

kerületi önkormányzat

6,8104

86 948 677

XII.

kerületi önkormányzat

3,0342

38 738 175

XIII.

kerületi önkormányzat

6,3183

80 666 366

XIV.

kerületi önkormányzat

6,7777

86 530 924

XV.

kerületi önkormányzat

4,9366

63 025 332

XVI.

kerületi önkormányzat

3,9529

50 466 750

XVII.

kerületi önkormányzat

5,3200

67 920 420

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,4885

82 838 469

XIX.

kerületi önkormányzat

3,3928

43 315 466

XX.

kerületi önkormányzat

3,3029

42 168 347

XXI.

kerületi önkormányzat

5,0476

64 442 315

XXII.

kerületi önkormányzat

3,1116

39 726 384

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,3566

17 319 859

100,0000

1 276 699 982
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2. számú melléklet a 9/2008. (II. 28.) Fôv.Kgy.rendelethez

Az átengedett személyi jövedelemadó
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2008. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

(%)

Részesedési arány szerint
átengedett személyi
jövedelemadó
(Ft)

2

3

Részesedési
arányok

I.

kerületi önkormányzat

1,6067

108 440 749

II.

kerületi önkormányzat

4,6696

315 170 362

III.

kerületi önkormányzat

7,2309

488 038 171

IV.

kerületi önkormányzat

5,6338

380 241 613

V.

kerületi önkormányzat

1,2431

83 903 785

VI.

kerületi önkormányzat

2,8266

190 777 385

VII.

kerületi önkormányzat

3,7854

255 489 608

VIII.

kerületi önkormányzat

4,3931

296 502 709

IX.

kerületi önkormányzat

4,0355

272 368 482

X.

kerületi önkormányzat

4,7252

318 917 545

XI.

kerületi önkormányzat

6,8104

459 659 299

XII.

kerületi önkormányzat

3,0342

204 791 640

XIII.

kerületi önkormányzat

6,3183

426 447 490

XIV.

kerületi önkormányzat

6,7777

457 450 825

XV.

kerületi önkormányzat

4,9366

333 187 125

XVI.

kerületi önkormányzat

3,9529

266 795 447

XVII.

kerületi önkormányzat

5,3200

359 065 301

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,4885

437 930 440

XIX.

kerületi önkormányzat

3,3928

228 989 759

XX.

kerületi önkormányzat

3,3029

222 925 449

XXI.

kerületi önkormányzat

5,0476

340 678 091

XXII.

kerületi önkormányzat

3,1116

210 015 872

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,3566

91 562 459

100,0000

6 749 349 606
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3. számú melléklet a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez

Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó
korrekció kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2008. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

(%)

Részesedési arány szerint
a jövedelemdifferenciálódás
mérsékléséhez kapcsolódó korrekció
(ezer Ft)

2

3

Részesedési
arányok

I.

kerületi önkormányzat

1,6067

–20 122

II.

kerületi önkormányzat

4,6696

–58 481

III.

kerületi önkormányzat

7,2309

–90 559

IV.

kerületi önkormányzat

5,6338

–70 557

V.

kerületi önkormányzat

1,2431

–15 568

VI.

kerületi önkormányzat

2,8266

–35 399

VII.

kerületi önkormányzat

3,7854

–47 407

VIII.

kerületi önkormányzat

4,3931

–55 017

IX.

kerületi önkormányzat

4,0355

–50 539

X.

kerületi önkormányzat

4,7252

–59 178

XI.

kerületi önkormányzat

6,8104

–85 293

XII.

kerületi önkormányzat

3,0342

–38 001

XIII.

kerületi önkormányzat

6,3183

–79 129

XIV.

kerületi önkormányzat

6,7777

–84 883

XV.

kerületi önkormányzat

4,9366

–61 825

XVI.

kerületi önkormányzat

3,9529

–49 506

XVII.

kerületi önkormányzat

5,3200

–66 627

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,4885

–81 259

XIX.

kerületi önkormányzat

3,3928

–42 489

XX.

kerületi önkormányzat

3,3029

–41 365

XXI.

kerületi önkormányzat

5,0476

–63 215

XXII.

kerületi önkormányzat

3,1116

–38 968

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,3566

–16 993

100,0000

–1 252 380

Kerületi önkormányzatok összesen

2008. február 28.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

65

4. számú melléklet a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi bevételek
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2008. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

(%)

Az idegenforgalmi adó
részesedési arány szerinti
megosztása
(ajánlott tervszám)
(Ft)

Üdülôhelyi feladatokhoz
kapcsolódó normatív
hozzájárulás megosztása
(ajánlott tervszám)
(Ft)

2

3

4

Részesedési
arányok

I.

kerületi önkormányzat

1,6067

11 070 056

22 140 111

II.

kerületi önkormányzat

4,6696

32 173 823

64 347 646

III.

kerületi önkormányzat

7,2309

49 820 845

99 641 690

IV.

kerületi önkormányzat

5,6338

38 816 551

77 633 102

V.

kerületi önkormányzat

1,2431

8 565 227

17 130 453

VI.

kerületi önkormányzat

2,8266

19 475 301

38 950 603

VII.

kerületi önkormányzat

3,7854

26 081 378

52 162 756

VIII.

kerületi önkormányzat

4,3931

30 268 156

60 536 312

IX.

kerületi önkormányzat

4,0355

27 804 440

55 608 879

X.

kerületi önkormányzat

4,7252

32 556 350

65 112 700

XI.

kerületi önkormányzat

6,8104

46 923 819

93 847 637

XII.

kerületi önkormányzat

3,0342

20 905 931

41 811 863

XIII.

kerületi önkormányzat

6,3183

43 533 427

87 066 855

XIV.

kerületi önkormányzat

6,7777

46 698 369

93 396 738

XV.

kerületi önkormányzat

4,9366

34 013 045

68 026 089

XVI.

kerületi önkormányzat

3,9529

27 235 522

54 471 045

XVII.

kerületi önkormányzat

5,3200

36 654 790

73 309 580

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,4885

44 705 652

89 411 304

XIX.

kerületi önkormányzat

3,3928

23 376 170

46 752 340

XX.

kerületi önkormányzat

3,3029

22 757 102

45 514 203

XXI.

kerületi önkormányzat

5,0476

34 777 752

69 555 503

XXII.

kerületi önkormányzat

3,1116

21 439 241

42 878 483

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,3566

9 347 053

18 694 108

100,0000

689 000 000

1 378 000 000
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5. számú melléklet a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez

A helyi iparûzési adó
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2008. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

(%)

Részesedési arány szerint
helyi iparûzési adó
(ajánlott tervszám)
(ezer Ft)

2

3

Részesedési
arányok

I.

kerületi önkormányzat

1,6067

1 592 385

II.

kerületi önkormányzat

4,6696

4 628 081

III.

kerületi önkormányzat

7,2309

7 166 537

IV.

kerületi önkormányzat

5,6338

5 583 612

V.

kerületi önkormányzat

1,2431

1 232 075

VI.

kerületi önkormányzat

2,8266

2 801 447

VII.

kerületi önkormányzat

3,7854

3 751 706

VIII.

kerületi önkormányzat

4,3931

4 353 958

IX.

kerületi önkormányzat

4,0355

3 999 562

X.

kerületi önkormányzat

4,7252

4 683 106

XI.

kerületi önkormányzat

6,8104

6 749 811

XII.

kerületi önkormányzat

3,0342

3 007 238

XIII.

kerületi önkormányzat

6,3183

6 262 116

XIV.

kerületi önkormányzat

6,7777

6 717 381

XV.

kerületi önkormányzat

4,9366

4 892 646

XVI.

kerületi önkormányzat

3,9529

3 917 725

XVII.

kerületi önkormányzat

5,3200

5 272 651

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,4885

6 430 736

XIX.

kerületi önkormányzat

3,3928

3 362 572

XX.

kerületi önkormányzat

3,3029

3 273 522

XXI.

kerületi önkormányzat

5,0476

5 002 645

XXII.

kerületi önkormányzat

3,1116

3 083 951

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,3566

1 344 537

100,0000

99 110 000
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6. számú melléklet a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez

A luxusadó
kerületi önkormányzatok közötti megosztása 2008. évre

Önkormányzatok megnevezése

1

(%)

Részesedési arány szerint
luxusadó
(ajánlott tervszám)
(ezer Ft)

2

3

Részesedési
arányok

I.

kerületi önkormányzat

1,6067

1 277

II.

kerületi önkormányzat

4,6696

3 712

III.

kerületi önkormányzat

7,2309

5 749

IV.

kerületi önkormányzat

5,6338

4 479

V.

kerületi önkormányzat

1,2431

988

VI.

kerületi önkormányzat

2,8266

2 247

VII.

kerületi önkormányzat

3,7854

3 009

VIII.

kerületi önkormányzat

4,3931

3 492

IX.

kerületi önkormányzat

4,0355

3 208

X.

kerületi önkormányzat

4,7252

3 757

XI.

kerületi önkormányzat

6,8104

5 414

XII.

kerületi önkormányzat

3,0342

2 412

XIII.

kerületi önkormányzat

6,3183

5 023

XIV.

kerületi önkormányzat

6,7777

5 388

XV.

kerületi önkormányzat

4,9366

3 925

XVI.

kerületi önkormányzat

3,9529

3 143

XVII.

kerületi önkormányzat

5,3200

4 229

XVIII.

kerületi önkormányzat

6,4885

5 158

XIX.

kerületi önkormányzat

3,3928

2 697

XX.

kerületi önkormányzat

3,3029

2 626

XXI.

kerületi önkormányzat

5,0476

4 013

XXII.

kerületi önkormányzat

3,1116

2 474

XXIII.

kerületi önkormányzat

1,3566

1 080

100,0000

79 500
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7. sz. melléklet a 9/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. rendelethez

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévô kerületi önkormányzatok
kiegészítô támogatási igény benyújtásának feltételei
A mûködési forráshiányból és az önkormányzati kötelezô feladatok alacsony szintû ellátási képességébôl eredôen az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levô kerületi önkormányzatok támogatási igényüket jelezhetik a Fôvárosi Önkormányzatnál az alábbi feltételek szerint.
E támogatási igényt csak azok a kerületi önkormányzatok jelezhetik, amelyek a normatívan képzôdô forrásokon túl
a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a
kötelezô önkormányzati feladatok ellátására.
A kerületi önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhetô kiadások számításához a Fôpolgármesteri Hivatal
adaptálja a költségvetési törvény alapján a Pénzügyminisztérium által készített részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutatót), amely a MÁK Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda Fôvárosi
Részlegén keresztül 2008. február 10-ig érkezik meg a Fôpolgármesteri Hivatalhoz.
A fôvárosi sajátosságoknak megfelelôen a korrigált útmutatót 2008. február 29-ig kapják meg a kerületi önkormányzatok.
1.3.

Nem jelezheti támogatási igényét ezen a címen az a kerületi önkormányzat, amely(nek):

1.1.1.

az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek nem felel meg, illetve azok
teljesítését nem vállalja, kivéve, ha a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik.
A közigazgatási hivatal a felmentést megadja:
– ha a kerületi önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik lehetôvé, hogy társuljon és ezáltal teljesítse az 1.2.1., és 1.2.2. pontokban meghatározott feltételeket,
– ha a kerületi önkormányzat az adott feladat ellátására már mûködô társuláshoz vagy más települési önkormányzat(ok) által ellátott feladathoz, fenntartott intézményhez kívánt csatlakozni, de a társulásban résztvevô,
illetve a közös feladatellátáshoz felkért települési önkormányzatok ezt nem tették számára lehetôvé,

1.1.2.

helyi adó bevezetésérôl nem döntött, illetve ilyen bevételt nem tervez és nem realizál,

1.1.3.

a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételein túl tervezi a felhalmozási célú kiadásait. Felhalmozási célú
bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy támogatás értékû bevétel, az államháztartáson kívülrôl
átvett pénzeszköz, a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 7. pont szerinti jogcíme alapján a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdô kerületi
önkormányzat feladataihoz történô hozzájárulás 100%-a, a magánszemélyek által befizetett építményadó és
telekadó, valamint a luxusadó 20%-a, továbbá az önkormányzat döntése alapján a magánszemélyek kommunális
adójának 100%-a, az önkormányzat felhalmozási és tôke jellegû bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú
része, a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, valamint a felhalmozási
célra felvett hitel vehetô figyelembe. Felhalmozási kiadás forrásaként figyelembe vehetô továbbá az önkormányzat 2008. évi személyi jövedelemadó vagy normatív hozzájárulás bevételébôl a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetésérôl szóló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi költségvetési törvény)
3. számú mellékletének 10. pont szerinti – a lakáshoz jutás feladatai – jogcímen az önkormányzatot megilletô
2007. évi normatív hozzájárulás 100%-ával megegyezô összeg is,

1.1.4.

a tárgyévet megelôzô évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal látta el,

1.1.5.

mûködési forráshiányának az igénybejelentésben szerepeltetett összege nulla, vagy ennél kisebb érték.

1.2.

Kapacitás-kihasználtsági feltételek:

A kerületi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként, ezen belül az
általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszáma
(a továbbiakban: elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszám)
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1.2.1.

a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben érje el a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.2.2. pontjában 2007/2008. tanévre meghatározottakat.

1.2.2.

a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben érje el:
a) a kerületi önkormányzat esetében – a b) pont szerinti kerületi önkormányzat kivételével –
aa) óvodai csoport(ok)ban az elsô és második óvodai nevelési években, illetve alapfokú oktatási intézmények
1–2. és 5–6. évfolyamain együttesen (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7–8. évfolyamon)
együttesen az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 75%-át, és
ab) óvodai csoport(ok)ban a 3. óvodai nevelési évben, illetve alapfokú oktatási intézmények 3–4. és 7–8.
évfolyamain együttesen az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 70%-át.
b) a kerületi önkormányzat esetében tagintézményként mûködô alapfokú oktatási intézmény kihasználtsága érje el:
ba) az 5. és 6. évfolyamokon (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7–8. évfolyamon) együttesen az
elvárt osztály átlaglétszámának a 75%-át, és
bb) a 7–8. évfolyamokon az ab) pontban meghatározottakat.

Az 1.2.1. pont esetében a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.2.2. b) és c) pontjai, valamint a jelen
melléklet 1.2.2. a) és b) pontjai szerinti számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára, továbbá a gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott szervezett csoport, illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényû vagy beilleszkedési, tanulási magatartási nehézségekkel küzdô gyermeket/tanulót, ha a többi gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. számú
mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.
1.2.3.

A teljes összegû támogatási igény benyújtására jogosult a kerületi önkormányzat abban az esetben, ha
a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben nem felel meg az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de vállalja, hogy
az 1.2.2. pont szerinti feltételeket a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben teljesíti.

1.2.4.

A támogatás idôarányos, 8 havi részére jutó támogatási igény benyújtására jogosult az a kerületi önkormányzat,
amely a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben megfelel az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de a 2008/2009.
nevelési-, illetve tanévben nem vállalja, illetve nem teljesíti az 1.2.2. pont szerinti feltételeket.

1.3.

A forráshiány összegének megállapításánál a kötelezô önkormányzati feladatok – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet
megelôzô év tényleges mûködési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvénybôl fakadó kötelezettséggel növelten lehet figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelôzô év kiadása alatt a következô forrásokból teljesített kiadások értendôk: egészségügyi mûködési célra OEP-tôl és egyéb szervektôl átvett
pénzeszköz, a gyógyító-megelôzô feladatellátás saját mûködési bevétele, az ilyen célú elôzô évi maradványfelhasználás, valamint a fenntartó önkormányzattól származó 2007. évi mûködési célú támogatás (intézményfinanszírozás) összege, legfeljebb a 2005. évi tényleges mûködési célú támogatás erejéig.

1.3.1.

A mûködési kiadás számításánál, – az útmutató módszertana szerint – a tárgyévre vonatkozó költségvetési
törvény alapján kialakításra került mértéket lehet figyelembe venni. Ezen belül

1.3.1.1. a személyi juttatásoknál növekmény e támogatás megállapításánál nem vehetô figyelembe,
1.3.1.2. a dologi kiadásoknál a tárgyévet megelôzô év tényleges kiadása 2,4%-os növekménye, ezen túl a villamosenergia – az áramszolgáltatási szerzôdés(ek) alapján számított, egységár változásból fakadó áremelkedés éves
súlyozott átlagos mértéke szerinti – kiadásnövekményének 4,8% feletti része vehetô figyelembe. Ez utóbbi
kiadásnövekmény támogatásának forrását a költségvetési törvény 5. számú melléklet 28. pont szerinti jogcím
elôirányzata biztosítja.
1.3.1.3. a köz- és magánszféra együttmûködése (a továbbiakban: PPP) keretében megvalósult létesítmények esetében
– ha a XI. Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetbôl 2008. évben költségvetési támogatásban
részesülnek – a mûködési kiadások körében – a szolgáltatási szerzôdés hatálya idôszakában – kizárólag az önkormányzat által fizetendô szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség 25%-a vehetô
figyelembe. Az üzemeltetési célú hozzájárulás-rész arányát az önkormányzati szolgáltatási díjban és a költségvetési hozzájárulásban egyenlônek kell tekinteni. Egyéb esetben a PPP keretei között megvalósult
fejlesztéshez kapcsolódó mûködési kiadások nem vehetôk számításba.
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A személyi juttatások számításánál

1.3.2.1. a fôállású polgármester, alpolgármester illetményét és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester
havi tiszteletdíját a 2007. évben hatályos köztisztviselô illetményalappal a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseirôl és az önkormányzati képviselôk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (továbbiakban:
Pttv.) 3. és 4. §-a alapján számított minimum összegben lehet figyelembe venni.
1.3.2.2. a polgármester, alpolgármester költségtérítése a Pttv. 18. §-a szerinti minimum összegben kerül figyelembevételre, legfeljebb a 2007. évben ténylegesen kifizetett költségtérítés összegének erejéig,
1.3.2.3. az önkormányzati képviselôk tiszteletdíja a tárgyévben hatályos köztisztviselôi illetményalap és a Pttv. 15. §-a
szerinti minimum szorzószámok, és a költségtérítésük az útmutató módszertana szerint meghatározott összegben
kerül figyelembevételre, legfeljebb a 2007. évben ténylegesen kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés együttes
összegének erejéig,
1.3.2.4. a nem rendszeres személyi juttatások számításánál legfeljebb az egy havi illetmény 25%-ának megfelelô jutalom
összege kerül figyelembevételre.
1.3.3.

A forráshiány számításánál a kerületi önkormányzat elvárható bevételeit – az OEP finanszírozási kör nélkül – a
költségvetési törvényben meghatározott központi költségvetési kapcsolatokból származó mûködési célú forrásai,
az intézményi mûködési bevételek, az önkormányzatok sajátos mûködési bevételei, a támogatásértékû mûködési
bevételek és az államháztartáson kívülrôl átvett mûködési célú pénzeszközök, a mûködési célú kölcsönökbôl és
értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettség nélküli mûködési célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételbôl mûködésre tervezett összeg képezi. Amennyiben az intézményi mûködési és önkormányzati
sajátos mûködési bevételeknek az útmutató módszertana szerint korrigált összege az elôzô évi teljesítéshez
képest nem növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált infláció mértékével, a különbözet csökkenti a számított forráshiányt.

1.3.4.

A forráshiány számítása során a támogatásértékû mûködési bevételek és kiadások, valamint az államháztartáson
kívülrôl származó mûködési célú átvett és átadott pénzeszközök egyenlege az útmutató módszertana szerint
számított növekménnyel együtt kerül figyelembevételre.

1.3.5.

Csökkenti a számított forráshiányt az az összeg, amellyel a tárgyévet megelôzô évben a kerületi önkormányzat
felhalmozási kiadásai meghaladták a felhalmozási bevételeit.

1.3.6.

A pénzmaradvány igazolt kötelezettségeken felüli összege csökkenti a számított forráshiányt. Az elôzô évi
pénzmaradvány megállapítását és felhasználását tételesen be kell mutatni.

1.3.7.

A kiegészítô támogatási igény összegét csökkenti:

1.3.7.1. a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 16.6.1. és 16.6.2. pont szerinti, valamint a 16.6.1. pont szerinti
jogcímnél figyelembe vett gyermekek, tanulók létszáma után – a 3. számú melléklet kiegészítô szabályainak
10. a) pontjában meghatározottak figyelembevételével – a 15. pont szerinti jogcímen szereplô normatív hozzájárulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó összegének 2%-a.
1.3.7.2. a központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek közül – az útmutató módszertana szerinti – szociális
és gyermekjóléti alapszolgáltatáshoz és intézményi ellátáshoz, gyermekvédelmi ellátáshoz kapcsolódó és közoktatási célú normatív hozzájárulások 2008. évi elôirányzatai és 2007. évi elôirányzatai teljesített összegének
negatív különbözete,
1.3.7.3. az elsôfokú építésügyi hatóságok kijelölésérôl szóló jogszabály szerinti elsôfokú építésügyi hatósági hatáskört
gyakorló jegyzôt foglalkoztató nem körzetközpont kerületi önkormányzatoknál az építésügyi hatósági feladatokhoz kapcsolódó – az útmutató módszertana szerinti – forráshiány összege,
1.3.7.4. továbbá a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.11.1. pontjában 2008. évre meghatározottak.
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1.3.8.

Az elôzô években felvett mûködési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettsége a számított forráshiánynak nem
része.

1.3.9.

Amennyiben a kerületi önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelôzô évi teljesített mûködési kiadásainak
összege a 2006. évi teljesített mûködési kiadások országos, településkategóriánkénti egy lakosra jutó – a helyi
kötelezô feladatok megjelenítését eredményezô, útmutató módszertana szerinti korrekciókkal és a legalacsonyabb és legmagasabb mûködési kiadást teljesítô önkormányzatok 3%-a figyelmen kívül hagyásával –
számított átlagának 110%-át meghaladja, illetve nem éri el annak 90%-át, akkor a forráshiány összege csökken,
illetve nô. A számítást az OEP finanszírozási kör nélkül kell elvégezni. Egy adott önkormányzat szempontjából
a településkategória átlaga az önkormányzat lakosságszáma alapján, a kategória intervallumának közepétôl
való elhelyezkedése figyelembevételével kerül – az útmutató módszertana szerint – meghatározásra.

1.3.10.

Az 1.3.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos településkategória 100%-os
mértékének megfelelô szintig – az önkormányzat 2007. évi kiadását csökkenti:

1.3.10.1. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra kapott támogatásértékû mûködési bevételt, az államháztartáson kívülrôl származó mûködési célú átvett pénzeszközt és mûködési bevételt meghaladó személyi
kiadása, és annak munkaadókat terhelô járuléka,
1.3.10.2. a határátkelôhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó mûködési célú állami támogatáson és a
tevékenységhez kapcsolódó mûködési bevételeken felüli kiadása,
1.3.10.3. továbbá a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.11.2. pontjában 2008. évre meghatározottak.
1.3.11.

Az elôzô pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatási igény nem lehet több az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott mûködési célú hitel eredeti elôirányzatának összegénél.

1.4.

A kerületi önkormányzatok igényüket a fôpolgármesternek címezve a Fôpolgármesteri Hivatal Költségvetési
Tervezési Ügyosztályán keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az Ügyosztályhoz való beérkezés idôpontja
2008. április 6.
Az igénylést a következô dokumentumokkal együtt kell megküldeni
– tárgyévet megelôzô év költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának megállapításáról és tételes
felhasználásáról, a tárgyévi költségvetésrôl szóló képviselô-testületi elôterjesztés, rendelet, illetôleg határozat, könyvvizsgálói jelentés,
– a képviselô-testület nyilatkozata 1.1.1.–1.1.2. és 1.1.4., valamint 1.2. és 1.3.7.4. pontokban foglaltak igazolásáról, illetve vállalásáról.

1.5.

Amennyiben a Fôvárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a
költségvetési törvény 6. sz. mellékletének 1. pontja szerinti forráshiány mutatható ki, a Fôvárosi Önkormányzat
támogatást igényelhet. A fôpolgármester az igényt a Pénzügyminisztériumhoz a MÁK Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda Fôvárosi Részlegén keresztül nyújthatja be 2008. április 20-ig.

1.6.

A támogatásokról a pénzügyminiszter 2008. július 15-éig dönt.

1.7.

A Fôvárosi Önkormányzat a kapott támogatást az érintett kerületi önkormányzat(ok) részére továbbítja.
A támogatott kerületi önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint elszámol. Az
elszámolás során a kerületi önkormányzat bemutatja az igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és
a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését, valamint a költségvetési törvény 6. sz. mellékletének
1. pontja 1.8.2–1.8.6. pontokban foglaltakat. Amennyiben az elszámolás során a kerületi önkormányzat jelen
melléklet 1.1.1.–1.1.2. és 1.2. pontja szerinti valamely feltételt, illetve annak vállalását nem teljesíti, a támogatásra nem jogosult és a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 64/B. §-a (1) bekezdésében foglaltak szerint visszafizeti az Áht. 64/B. § 2) bekezdésében
foglaltak szerinti kamattal együtt.
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II. RÉSZ

Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2008. január 31-i ülésének
jegyzôkönyvébôl

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
1/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el „A 2006. évi települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat
felújításának támogatása (a 2006. évi TEÚT) program keretében a Közép-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács Budapest Fôváros Önkormányzatával kötött támogatási szerzôdéseinek záróellenôrzésein – a Pro Régió Ügynökség 55 pályázati támogatással megvalósult fôvárosi útfelújítás
esetében – feltárt szabálytalanságok ügye – II.” címû elôterjesztés napirendre vételére vonatkozó
indítványt.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
2/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a
„Híd-, mûtárgy felújítási munkák – Margit híd
és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújításának
engedélyokirata” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
3/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.)
önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest, III.
kerület, Mozaik utca–Óbudai rakpart–Duna folyam–HÉV vonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve)” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
4/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat Budapest fôpályázóként való részvételére
az Európai Unió URBACT II programjának kereté-

ben beadandó roma esélyegyenlôség témájú pályázatban” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
5/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés egyetértési jogának
gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján. (Budapest, VI. kerület
Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke:
Nyugati tér–Teréz körút–Podmaniczky utca–Dózsa
György út–Vágány utca vonala–Bulcsú utca–Lehet
út–Váci út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozóan.)” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
6/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg
a „A MAHIR Zrt. közterület-használati ügyében a
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság által hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
7/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Budapest, VI., Paulay Ede u. 52. szám
alatti ingatlan elôvásárlási jog gyakorlására” címû
elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
8/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 25. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fôpolgármesteri Hivatal köztisztviselôi
létszámának emelésére” címû elôterjesztést.
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2.

Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. társasági
szerzôdésének módosítására.
Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány
tisztségviselôinek megválasztására.
A Fôvárosi Önkormányzat felhívása a fôvárosi kerületi és az ország települési önkormányzatainak polgármestereihez, vezetô testületeihez.
Tájékoztató a Fôvárosi Közgyûlés részére a
2006. évi Települési önkormányzati szilárd
burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) programon nyertes állami támogatás felhasználásának szabályszerûségi vizsgálatáról.
Budapest Fôváros Közgyûlése 2/2005. (II. 10.)
önkormányzati rendeletének módosítása a
Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl juttatható támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás rendjérôl.
Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendrôl szóló 12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására.
Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások bérletérôl, a
lakbérek mértékérôl, valamint a Fôvárosi
Önkormányzatot megilletô bérlô kiválasztási
jogok hasznosításának szabályairól szóló
29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet és a Budapest Fôváros Önkormányzata tulajdonában
lévô önkormányzati bérlakások eladásának
feltételeirôl szóló 33/1994. (VI. 10.) Fôv.
Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülô
kiemelkedô jelentôségû nemzetközi sportesemények Fôvárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos egyes költségek biztosítására.
Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból
pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos
költségeinek megelôlegezésére.
Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. 2008.
február 1.–március 31. közötti idôtartamra
szóló közszolgáltatási szerzôdésének jóváhagyására.
Javaslat a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola alapító okiratának módosítására.
Javaslat Budapest fôpályázóként való részvételére az Európai Unió URBACT II program-

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

3.
9/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg
a „Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. 2008. február 1.–március 31. közötti idôtartamra szóló közszolgáltatási szerzôdésének jóváhagyására” címû
elôterjesztést.

4.

5.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
10/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg a
„A Fôvárosi Önkormányzat felhívása a fôvárosi
kerületi és az ország települési önkormányzatainak
polgármestereihez, vezetô testületeihez” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
11/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával
kapcsolatos egyes költségek biztosítására” címû
elôterjesztést.

6.

7.

8.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
12/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 5. pontként tárgyalja meg a
„Tájékoztató a Fôvárosi Közgyûlés részére a 2006.
évi Települési önkormányzati szilárd burkolatú
belterületi közutak burkolat felújításának támogatása (TEÚT) programon nyertes állami támogatás
felhasználásának szabályszerûségi vizsgálatáról”
címû elôterjesztést.

9.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

10.

13/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy utolsó pontként tárgyalja meg a
„Javaslat fôvárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására” címû
elôterjesztést.

11.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

13.

14/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat a szakosított szociális intézményekben mûködô Érdekképviseleti Fórum tagjának kijelölésére.

12.

14.
15.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

jának keretében beadandó roma esélyegyenlôség témájú pályázatban.
Az EUROCITIES városszervezet Budapestre
vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének
aktualizálása.
Beszámoló a fôvárosi céltámogatással megvalósuló kerületi csatornaépítésekrôl, a kerületi önrész visszatérítésérôl.
Híd-, mûtárgy felújítási munkák – Margit híd
és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújításának engedélyokirata.
Javaslat szakértôk felkérésére és tanulmány
elkészítésére az iskolai erôszak megelôzése
érdekében.
Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998.
(X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest, III. kerület, Mozaik utca–
Óbudai rakpart–Duna folyam–HÉV vonal
által határolt terület Kerületi Szabályozási
Terve.)
Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés egyetértési
jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján.
(Budapest, VI. kerület Terézváros, Nyugati
pályaudvar és környéke: Nyugati tér–Teréz
körút–Podmaniczky utca–Dózsa György út–
Vágány utca vonala–Bulcsú utca–Lehel út–
Váci út által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozóan.)
Budapest, XIII. ker., Váci út 127., Váci út
131., valamint a Váci út 133. sz. alatti ingatlanok kapcsán elôvásárlási jog gyakorlása.
Budapest, XIII. ker., Szabolcs u. 9. sz. alatti
ingatlan elôvásárlási jog gyakorlása.
Javaslat a Budapest, VI., Paulay Ede u. 52.
szám alatti ingatlan elôvásárlási jog gyakorlására.
Javaslat a Magyar Öttusa Szövetség által
megrendezésre kerülô 2009. évi, 2010. évi,
2011. évi, valamint a 2012. évi nemzetközi
sportesemények Budapest helyszínen történô
lebonyolításának elvi támogatására.
A 2007. évi útfelújítási programot támogató
2248/2007. (XII. 23.) Korm. határozat végrehajtása – finanszírozási szerzôdés aláírása.
Helyi közforgalmú közlekedés támogatására
2007. évre megkötött megállapodás módosítása.
Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen létesített ideiglenes talajvíz figyelô kutak véglegesítéséhez a Fôvárosi Önkormányzat, mint tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata.
A MAHIR Zrt. közterület-használati ügyében
a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság által hozott határozat végrehajtásának
felfüggesztése.
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30.

Budapest csatlakozása az ACR+ nemzetközi
hálózathoz.
31. A 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejûleg jóváhagyott 2176/2007.
(XII. 20.) Fôv. Kgy. határozat módosítása.
32. Beszámoló a fôváros 2006. évi foglalkoztatáspolitikai helyzetérôl, a hátrányos helyzetû célcsoportok foglalkoztatási esélyegyenlôségérôl.
33. Javaslat közszolgáltatási szerzôdés módosítására.
34. Javaslat a Fôpolgármesteri Hivatal köztisztviselôi létszámának emelésére.
35. Olosz Katalin gondnok fellebbezése Havas
Dániel személyi térítési díj ügyében.
36. Váradi Valéria fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.
37. Javaslat a 2007. évi esélyegyenlôségi és civil
célú bizottsági keret céltartaléka terhére az
Ifjúsági Caritas Egyesület támogatására.
38/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
39. Javaslat a fôvárosi önkormányzati szociális
intézmények alapító okiratának módosítására.
A napirend 1. pontja: Javaslat a szakosított szociális
intézményekben mûködô Érdekképviseleti Fórum tagjának kijelölésére.
Elôadó: dr. Szolnoki Andrea
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
15/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy a Fôvárosi Önkormányzat
által megszüntetett intézmények Érdekképviseleti
Fórumaiba a fenntartó képviselôjének kijelölt
alább felsorolt személyek tagsági viszonya 2007.
december 31. napjával megszûnt.
Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona
1124 Bp., Mártonhegyi út 53–57.
Tüttô Kata
1121 Bp., Zugliget út 58.
Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona
1103 Bp., Gergely utca 85.
dr. Pesti Imre
Fôvárosi Önkormányzat
Pszichiátriai Betegek Otthona
dr. Farkas Tibor
1183 Bp., XVIII. Ráday G. utca 3.
Fôvárosi Önkormányzat
Pszichiátriai Betegek Otthona
Szalkai István
8741 Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3.
Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona
2025 Visegrád, Mogyoróhegy út 10.
dr. Kornya László
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Felkéri a fôpolgármestert, hogy az érintetteket értesítse.
Határidô: 2008. február 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
16/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatának megfelelôen az alább felsorolt intézmények székhelyein és telephelyein önállóan mûködô
Érdekképviseleti Fórumokba a fenntartó képviselôjének kijelölt személyek
Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona
1102 Bp., Halom utca 31.
dr. Pesti Imre
1103 Bp., Óhegy utca 48.
1213 Bp., Tapló utca 1.
Fôvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok Otthona
dr. Farkas Tibor
8713 Kéthely, Magyari u.35.
8713 Kéthely, Hunyadi utca 61.
8713 Kéthely, Hunyadi utca 93.
8713 Kéthely, Ady Endre utca 55.
tagsági viszonyát visszahívással megszünteti.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az érintetteket értesítse.
Határidô: 2008. február 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
17/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján kijelöli a Fôvárosi Önkormányzat
által fenntartott alább felsorolt személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
székhelyein és telephelyein megalakított Érdekképviseleti Fórumba a fenntartó képviselôjének
Fôvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok Otthona
Szalkai Istvánt
8713 Kéthely, Magyari u.35.
8713 Kéthely, Hunyadi utca 61.
8713 Kéthely, Hunyadi utca 93.
8713 Kéthely, Ady Endre utca 55.
Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona
1102 Bp., Halom utca 31.
dr. Kornya Lászlót
1103 Bp., Óhegy utca 48.
1213 Bp., Tapló utca 1.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az érintetteket értesítse.
Határidô: 2008. február 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 2. pontja: Javaslat a BKSZ Budapesti
Kht. társasági szerzôdésének módosítására.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
18/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
támogatja, hogy a Fôpolgármesteri Hivatal a BKSZ
Budapesti Kht. taggyûlésén jóváhagyja a BKSZ
társasági szerzôdésének 4. sz. módosítását az 1. sz.
melléklet szerinti tartalommal.
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 4. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat felhívása a fôvárosi kerületi és az ország települési önkormányzatainak polgármestereihez, vezetô testületeihez.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
29/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôvárosi kerületi és az ország települési
önkormányzatainak vezetô testületeit és polgármestereit, hogy tegyenek meg mindent településeiken a szélsôséges megmozdulások, felvonulások
elkerülése érdekében, és nyilvánítsák nemkívánatosnak a Magyar Gárdát.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 5. pontja: Tájékoztató a Fôvárosi Közgyûlés részére a 2006. évi Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának
támogatása (TEÚT) programon nyertes állami támogatás felhasználásának szabályszerûségi vizsgálatáról.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
30/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi – a fôjegyzôi tájékoztatóra is figyelemmel – a 2006. évi TEÚT állami támogatás
felhasználásának belsô ellenôrzési szabályszerûségi vizsgálatáról készült jelentést.
31/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
A vizsgálati jelentés alapján a Fôvárosi Közgyûlés
kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. évi költségvetésében 553 494 E Ft-ot és annak kamatait a
TEÚT állami támogatás visszafizetésére biztosít.
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A Fôvárosi Közgyûlés
a melléklet szerinti tartalommal megalkotja 1/2008.
(II. 15.) Fôv. Kgy. rendeletét a 2008. évi átmeneti
finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról
szóló 77/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

32/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
TEÚT állami támogatás visszafizetéséhez szükséges 553 494 E Ft és kamatai soron kívüli utalásáról.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
33/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
A 32/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. határozatban megjelölt összeg feletti esetleges visszafizetési igényt vitatandónak tartja, s ennek megfelelô eljárásra kéri a
Fôvárosi Önkormányzat, a Fôpolgármesteri Hivatal
képviseletében eljáró személyeket, ugyanakkor az
ügy lezártáig szükségesnek tartja, hogy a Fôvárosi
Közgyûlés helyezze céltartalékba azt a további
összeget, amelyet a KMRFT esetlegesen még viszszafizetni kér.
Határidô: 2008. január 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
34/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Papcsák Ferenc és dr. György
István módosító indítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a KözépMagyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által
kiírt 2006. évi TEÚT pályázaton elnyert állami
támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságok munkajogi, polgári jogi és esetleges büntetôjogi vonatkozásainak áttekintése és a politikai
felelôsség megállapításának elôsegítése érdekében
eseti vizsgálóbizottságot hoz létre, amelybe frakciónként 1-1 fô kerül delegálásra. Az eseti vizsgálóbizottság elnökét a legnagyobb ellenzéki frakció,
alelnökét a fôvárost irányító koalíció nagyobbik
frakciója adja. Az eseti vizsgálóbizottság feladata,
hogy az elkészült szakértôi és belsô ellenôri dokumentációk alapján jelentésben tegyen összefoglaló
javaslatot a Fôvárosi Közgyûlésnek a 2006. évi
TEÚT pályázattal kapcsolatos konklúziók levonására és a további intézkedések megtételére. Az eseti
bizottság jelentésének a fôpolgármester személyén
keresztül a Fôvárosi Közgyûlésnek történô benyújtási határideje a bizottság tagjainak megválasztásától számított 30. nap.
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Az eseti vizsgálóbizottság tagjai:
1.
dr. György István
FIDESZ frakció
2. …………………………… MSZP frakció
3. …………………………… SZDSZ frakció
4.
Wertán Zsolt
KDNP frakció
5. …………………………… MDF frakció
Határidô: 2008. március 1.
Felelôs: a Fôvárosi Közgyûlés által megválasztott”
A napirend 6. pontja: Budapest Fôváros Közgyûlése
2/2005. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása
a Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl juttatható támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás rendjérôl.
Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Hagyó Miklós
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 2/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Városrehabilitációs Keretbôl juttatható támogatás feltételeirôl és a pályázati eljárás
rendjérôl szóló 2/2005. (II. 10.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról az elôterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.
A napirend 7. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást
nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól
és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendrôl szóló
12/1997. (III. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 3/2008. (II. 15.) önkormányzati rendeletét a fenntartásában lévô személyes gondoskodást
nyújtó, szakosított szociális intézmények intézményi térítési díjairól, és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendrôl szóló 12/1997. (III. 20.) Fôv.
Kgy. rendelet módosításáról az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 8. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások bérletérôl, a lakbérek mértékérôl, valamint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô bérlô kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy.
rendelet és a Budapest Fôváros Önkormányzata tulajdonában lévô önkormányzati bérlakások eladásának
feltételeirôl szóló 33/1994. (VI. 10.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására.
Elôadó: Hagyó Miklós
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 4/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendeletét a
Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô önkormányzati lakások bérletérôl, a lakbérek mértékérôl,
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valamint a Fôvárosi Önkormányzatot megilletô
bérlô kiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Megalkotja 5/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendeletét
a Budapest Fôváros Önkormányzata tulajdonában
lévô önkormányzati bérlakások eladásának feltételeirôl szóló 33/1994. (VI. 10.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
35/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 101. § (1) c) pontja szerinti felterjesztési
joga útján az általános forgalmi adóról szóló 2007.
évi CXVII. törvény (a továbbiakban áfa-törvény)
módosítását kezdeményezi olyképpen, hogy az áfatörvény tartalmazzon speciális szabályokat a helyi
önkormányzatok ingatlan bérbeadási tevékenységére vonatkozóan annak érdekében, hogy az önkormányzati lakóingatlanok bérbeadása akkor is áfamentes legyen, ha az egyéb ingatlanokra az önkormányzat az adókötelezettséget választotta.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Miniszterelnöknek címzett levelet aláírja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 9. pontja: Javaslat a Budapesten megrendezésre kerülô kiemelkedô jelentôségû nemzetközi
sportesemények Fôvárosi Önkormányzat általi támogatásának szabályairól szóló 57/2005. (IX. 16.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására.
Elôadó: Hagyó Miklós
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 6/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendeletét a
Budapesten megrendezésre kerülô kiemelkedô
jelentôségû nemzetközi sportesemények Fôvárosi
Önkormányzat általi támogatásának szabályairól
szóló 57/2005. (IX. 16.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 10. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
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megalkotja a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 7/2008.
(II. 15.) önkormányzati rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
36/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg
a „Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmények tulajdonosi
felügyelôtanácsa tagcserére” címû elôterjesztést.
A napirend 11. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmények
tulajdonosi felügyelôtanácsa tagcserére.
Elôadó: dr. Steiner Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
37/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
a Szent János Kórházban mûködô tulajdonosi
felügyelôtanács új tagjává önkormányzati képviselôi mandátuma lejártáig – Horváth Csaba helyett –
Germánné dr. Vastag Györgyit (MSZP) 2008. február 1-jei hatállyal megválasztja.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 12. pontja: Javaslat az észak-budai kórházak integrációjával kapcsolatos egyes költségek biztosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
38/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai részére egyszeri
150 000 E Ft-os vissza nem térítendô fenntartói támogatást nyújt, és kötelezettséget vállal arra, hogy
a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásával egy
idôben biztosítja.
A Fôvárosi Közgyûlés
a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal megalkotja
8/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. rendeletét a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról.
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39/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza
és Észak-budai Egyesített Kórházai számlájára a
150 000 E Ft utalásáról.
Határidô: a rendelet-módosítás hatálybalépését
követôen azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 13. pontja: Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelôlegezésére.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
40/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
a hatékonyabb gazdálkodás elôsegítése érdekében,
a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége miatt a 2008. évi költségvetésben az érintett intézmény támogatási és kiadási
elôirányzatát egyszeri jelleggel (kiadásból: személyi
juttatás 53 685 E Ft, munkaadókat terhelô járulékok 17 179 E Ft) – utólagos elszámolási kötelezettséggel – az alábbiak szerint biztosítja:
Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház
hatékonyabb gazdálkodásának elôsegítése érdekében a létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri
jelleggel 70 864 E Ft összegû támogatást biztosít,
utólagos elszámolási kötelezettséggel. Ennek érdekében az intézmény 2008. évi költségvetésében
70 864 E Ft támogatási és kiadási (kiadásból: személyi juttatások 53 685 E Ft, munkaadókat terhelô
járulékok 17 179 E Ft) elôirányzatot biztosít az
„1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház – Rendelôintézet címen.
A létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget
visszapótlási kötelezettség terheli.
41/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az Egyesített
Szent István és Szent László Kórház – Rendelôintézet létszámleépítéséhez kapcsolódó felmentési
juttatások fedezetének átutalására.
Határidô: igénylésre azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
42/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a fent említett intézmény támogatására vonatkozó döntést építse be
a 2008. évi költségvetésbe.
Határidô: 2008. évi költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 14. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. 2008. február 1.–március 31. közötti idôtartamra szóló közszolgáltatási szerzôdésének jóváhagyására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
43/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Mikroszkóp Színpad Kht.
közszolgáltatási szerzôdését az 1. sz. melléklet
szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a
szerzôdés melléklet szerinti tartalommal történô
aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
44/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2008. február 1.
és 2008. március 31. közötti idôtartamra 19 639 333 Ft
összegû támogatást biztosít a Mikroszkóp Színpad
Kht. részére az azonos idôtartamra elfogadott közszolgáltatási szerzôdésében foglalt feladatok ellátásához.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 15. pontja: Javaslat a Kodály Zoltán
Magyar Kórusiskola alapító okiratának módosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
45/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola
(Budapest, I., Toldy Ferenc u. 28–30.) alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
46/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a 45/2008. (I. 31.) Fôv.
Kgy. határozathoz kapcsolódó alapító okirat módosítás aláírására és a 2. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására
és kiadására.
Határidô: 2008. március 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 16. pontja: Javaslat Budapest fôpályázóként való részvételére az Európai Unió URBACT II
programjának keretében beadandó roma esélyegyenlôség témájú pályázatban.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, Horváth
Csaba
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
47/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Fôváros Önkormányzata
pályázatot nyújt be az Európai Unió URBACT II
programjához az Európai Roma Tapasztalatcsere
elnevezésû projekt megvalósításának támogatása
céljából és felkéri a fôpolgármestert az angol és
magyar nyelvû pályázati adatlap aláírására.
Határidô: 2008. február 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
48/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti angol és
magyar nyelvû kötelezettségvállalási nyilatkozatot
és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
49/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 3. számú melléklet szerinti
angol és magyar nyelvû együttmûködési megállapodást és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
50/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a URBACT II. program keretében az Európai Roma Tapasztalatcsere
elnevezésû projekt elôfinanszírozásához szükséges
– maximum 34 100 euró (tervszinten 8668 E Ft)
összegû elôirányzatot – a mindenkori hivatalos
MNB árfolyam figyelembevételével – a 2007. évi
pénzmaradvány elszámolásakor biztosítja a 2008.
évi költségvetésben az Európai Uniós Ügyek Irodája gazdálkodási jogkörébe tartozó „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím Brüsszeli Képviselet
mûködésével kapcsolatos kiadásokra biztosított
136-os törzsszámának 2007. évi elôirányzat maradványából.
Határidô: a 2007. évi pénzmaradvány tervbevétele
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 17. pontja: Az EUROCITIES városszervezet Budapestre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének aktualizálása.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
51/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy az EUROCITIES
városszervezet 2008. évi, 15 433 euróra növelt tagdíját – a hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével – a 2008. évi költségvetésben biztosítja.
Határidô: a 2008. évi költségvetés készítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 18. pontja: Beszámoló a fôvárosi céltámogatással megvalósuló kerületi csatornaépítésekrôl, a
kerületi önrész visszatérítésérôl.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
52/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a kerületi önrész visszatérítésében érintett,
az 1. sz. melléklet szerinti folyamatban levô, illetve
befejezôdött beruházásokról szóló beszámolót.
53/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Az 1. sz. mellékletben bemutatott összegek alapján
– az ott szereplô folyamatban lévô beruházások befejezéséhez, elszámolásához szükséges mértékben –
kötelezettséget vállal a fôvárosi céltámogatás megfizetésére és a kerületi önrész visszatérítésére, melyet a 2008. évi költségvetésben a 8404 címkódon
biztosít. Ezzel egyidejûleg hatályon kívül helyezi
az alábbi közgyûlési határozatokat:
228/2004. (III. 4.) Fôv. Kgy. határozat
231/2004. (III. 4.) Fôv. Kgy. határozat
703/2005. (III. 31.) Fôv. Kgy. határozat
364/2006. (III. 13.) Fôv. Kgy. határozat
467/2006. (III. 30.) Fôv. Kgy. határozat b) pontja
Határidô: az éves költségvetés jóváhagyása
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 19. pontja: Híd-, mûtárgy felújítási munkák – Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer
felújításának engedélyokirata.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
54/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Híd-, mûtárgy felújítási munkák –
Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer
felújítása tárgyú engedélyokiratot és felhatalmazza
a fôpolgármestert az engedélyokirat 1. számú melléklet szerinti aláírására.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
55/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Margit híd vágányzónája felújításának tervezése során a tervezô vizsgálja meg a közös busz-villamos pályahasználat mûszaki, forgalmi megvalósításának lehetôségét és adjon költségbecslést egy ilyen megoldásra.
A napirend 20. pontja: Javaslat szakértôk felkérésére és tanulmány elkészítésére az iskolai erôszak megelôzése érdekében.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
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56/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
kinyilvánítja, hogy elutasítja az iskolai erôszak
minden formáját, továbbá rövid és hosszú távon
tenni kíván annak visszaszorításáért.
57/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Létrehoz egy szakértôkbôl álló munkacsoportot,
amelyet megbíz egy fôváros-specifikus problématérkép, elemzés és tanulmány, valamint egy posztprevenciós program elkészítésével.
Határidô: azonnal.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
58/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a munkacsoportban közremûködô szakértôk kiválasztásával kapcsolatosan.
Határidô: azonnal.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
59/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az elkészült tanulmány alapján terjesszen rövid és hosszú távú intézkedési tervet a Közgyûlés elé az iskolai erôszak
megelôzése érdekében.
Határidô: 2008. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
60/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 3802 Fôvárosi
Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
2008. évi eredeti költségvetésben egyszeri céljelleggel – iskolai erôszak megelôzése szakértôi
anyag elkészítésére – 5000 E Ft kiadási és támogatási (dologi) elôirányzatot biztosít.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
61/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a kerületi önkormányzatoknál lévô bûnmegelôzési programokat
gyûjtesse össze és bocsássa azokat a szakértôi
munkacsoport rendelkezésére.
62/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Bûnmegelôzôk
Országos Szakmai Szövetségét kérje fel a tudományos munka gyakorlati koordinációs tevékenységében való részvételre, valamint a Bûnmegelôzôk
Országos Szakmai Szövetségét, hogy az eddig keletkezett tapasztalatait ossza meg a munkacsoport
tagjaival.
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63/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy tegye lehetôvé,
hogy az érintett három szakbizottság további nem
politikus szakértôket delegáljon a munkacsoportba.
A napirend 21. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására. (Budapest, III. kerület, Mozaik utca–Óbudai rakpart–Duna
folyam–HÉV vonal által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve.)
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
64/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, III. kerület, Mozaik utca–Óbudai rakpart–Duna folyam – HÉV vonal által határolt területre készült szabályozási tervvel egyetért.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy döntésérôl az érintett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidô: a határozathozatalt követô 3 héten belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 22. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közgyûlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.)
Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdés alapján. (Budapest,
VI., kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke:
Nyugati tér–Teréz körút–Podmaniczky utca–Dózsa György
út–Vágány utca vonala–Bulcsú utca–Lehet út–Váci út
által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozóan.)
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
65/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor és Wertán Zsolt módosító indítványát, mely szerint az elôterjesztés 1. sz.
határozati javaslata helyébe az alábbi szöveg lép:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri Budapest Fôváros
VI. kerület Terézváros Önkormányzatát, hogy rendeljen el változtatási tilalmat a Budapest, VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke:
Nyugati tér–Teréz körút–Podmaniczky utca–Dózsa
György út–Vágány utca vonala–Bulcsú utca–Lehet
út–Váci út által határolt területre, ameddig Terézváros Önkormányzata elfogadja a területre vonatkozó kerületi szabályozási tervet.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor”
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
66/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Schneller Domonkos és Ughy
Attila módosító indítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a »Javaslat
a Fôvárosi Közgyûlés egyetértési jogának gyakorlására a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. §
(1) bekezdés alapján a Budapest, VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és környéke: Nyugati
tér–Teréz körút–Podmaniczky utca–Dózsa György
út–Vágány utca vonala–Bulcsú utca–Lehet út–Váci
út által határolt terület kerületi szabályozási tervével« kapcsolatban továbbra is szükségesnek tartja,
hogy a Bajcsy Zsilinszky út–Podmaniczky utca–
Dózsa György út közti szakaszon kötött pályás közösségi közlekedés kerüljön kialakításra.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
67/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest, VI. kerület Terézváros, Nyugati pályaudvar és
környéke: Nyugati tér–Teréz körút–Podmaniczky
utca–Dózsa György út–Vágány utca vonala–Bulcsú utca–Lehel út–Váci út által határolt területére
készült kerületi szabályozási tervvel egyetért.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy döntésérôl az érintett fôvárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
68/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Szükségesnek tartja, hogy a Településrendezési
Szerzôdés által érintett területen létesítendô épületeknél fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy az
alternatív és megújuló energiaforrások bekerüljenek a tervezési szempontok közé.
A napirend 23. pontja: Budapest, XIII. ker. Váci út
127., Váci út 131., valamint a Váci út 133. szám alatti ingatlanok kapcsán elôvásárlási jog gyakorlása.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
69/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
az egyes állami tulajdonban lévô vagyontárgyak
önkormányzat tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése, valamint a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
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feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest
Fôváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát
képezô, 26110 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XIII. ker., Váci út 127. szám alatt
található 1152 m2 alapterületû kivett, lakóház,
udvar megnevezésû ingatlan 300 000 000 Ft +
60 000 000 Ft áfa, a 26104 hrsz. alatt nyilvántartott,
természetben a Budapest, XIII. ker., Váci út 131.
szám alatt található 1206 m2 alapterületû kivett, lakóház, udvar megnevezésû ingatlan 350 000 000 Ft +
70 000 000 Ft áfa, valamint a 26103 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XIII. ker.,
Váci út 133. szám alatt található 1238 m2 alapterületû kivett, lakóház, udvar megnevezésû ingatlan 350 000 000 Ft + 70 000 000 Ft áfa, azaz
1 000 000 000 Ft + 200 000 000 áfa, összesen
1 200 000 000 Ft összegû vételáron a „City Tower”
Ingatlanforgalmazó Kft. részére történô elidegenítése során elôvásárlási jogával élni nem kíván.
Felkéri a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 24. pontja: Budapest, XIII. ker., Szabolcs
u. 9. szám alatti ingatlan elôvásárlási jog gyakorlása.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
70/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kosztolányi Dénes módosító indítványát, mely szerint:
„Az egyes állami tulajdonban lévô vagyontárgyak
önkormányzat tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése, valamint a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest
Fôváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát
képezô 28074/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XIII. ker., Szabolcs u. 9. szám
alatt található 2553 m2 alapterületû kivett, beépítetlen terület megnevezésû ingatlan 555 000 000 Ft +
111 000 000 Ft áfa, mindösszesen 666 000 000 Ft
összegû vételáron a PRO-LAMBDA Ingatlanfejlesztô Kft. részére történô elidegenítése során elôvásárlási jogával élni kíván.
Felkéri a fôpolgármestert a szükséges nyilatkozat
megtételére.
Felelôs: dr. Demszky Gábor”
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

71/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
az egyes állami tulajdonban lévô vagyontárgyak
önkormányzat tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. tv. 39. § (2) bekezdése, valamint a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Budapest
Fôváros XIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát
képezô, 28074/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a Budapest, XIII. ker., Szabolcs u. 9. szám
alatt található 2553 m2 alapterületû kivett, beépítetlen terület megnevezésû ingatlan 555 000 000 Ft +
111 000 000 Ft áfa, mindösszesen 666 000 000 Ft
összegû vételáron a PRO-LAMBDA Ingatlanfejlesztô Kft. részére történô elidegenítése során elôvásárlási jogával élni nem kíván.
Felkéri a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 25. pontja: Javaslat a Budapest, VI.,
Paulay Ede u. 52. szám alatti ingatlan elôvásárlási jog
gyakorlására.
Elôadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
72/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor módosító indítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,
hogy
– tájékoztassa a kérelmezôt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat álláspontját a 2008. február 15-i
ülésén alakítja ki.
Határidô: azonnal
– Készítsen elôterjesztést, amely megvizsgálja a
Radnóti Miklós Színház mûködtetési feltételeit
és javaslatot tesz a további mûködés biztosítására.
Határidô: 2008. február 15.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
73/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján a
2. sz. melléklet szerinti „Elôvásárlási jogot alapító
és bérleti szerzôdéssel” alapított elôvásárlási jogá-
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val a Budapest, VI., Paulay Ede u. 52. szám alatti,
29387 helyrajzi számú ingatlan 556 091 000 Ft + áfa
vételáron a VD Projekt Alfa Ingatlanforgalmazó és
Ingatlanfejlesztô Kft. részére történô elidegenítése
során nem kíván élni.
Felkéri a fôpolgármestert a lemondó nyilatkozat
aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 26. pontja: Javaslat a Magyar Öttusa
Szövetség által megrendezésre kerülô 2009. évi, 2010.
évi, 2011. évi, valamint a 2012. évi nemzetközi sportesemények Budapest helyszínen történô lebonyolításának
elvi támogatására.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
74/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 57/2005. (IX. 16.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatát elfogadja és támogatja, a Magyar Öttusa Szövetség
által megrendezésre kerülô 2009. évi, 2010. évi,
2011. évi, valamint a 2012. évi nemzetközi sportesemények Budapest helyszínen történô lebonyolításának elvi támogatási ügyét és felhatalmazza a
fôpolgármestert a nyilatkozat 4. számú melléklet
szerinti tartalommal történô aláírására.
A nyilatkozat kiadása a Fôvárosi Önkormányzat
részérôl semmilyen egyéb kötelezettséggel, vagy
kezességvállalással nem jár.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 27. pontja: A 2007. évi útfelújítási programot támogató 2248/2007. (XII. 23.) Korm. határozat
végrehajtása – finanszírozási szerzôdés aláírása.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
75/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a 2. sz. mellékletnek megfelelôen a finanszírozási szerzôdést, egyben felkéri a
fôpolgármestert a finanszírozási szerzôdés aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
76/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a finanszírozási szerzôdéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 28. pontja: Helyi közforgalmú közlekedés támogatására 2007. évre megkötött megállapodás
módosítása.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
77/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak a napirend
elnapolására vonatkozó ügyrendi indítványát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
78/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak a napirend
levételére vonatkozó ügyrendi indítványát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
79/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító indítványát, mely szerint:
„Maximum 36 M Ft-os darabonkénti áron történô
vásárláshoz járul hozzá.”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
80/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
egyetért a 2007. március 13-án, a BKV Zrt.-vel a
„Helyi közforgalmú közlekedés támogatására”
megkötött tôketartalékba helyezendô, végleges
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás mellékletében az I. ütem alatt nevesített M2 metróvonalhoz
tartozó jármûbeszerzés többletköltségére elôirányzott 906,2 M Ft-ot használt buszok beszerzésére
használhassa fel a BKV Zrt. azzal a kikötéssel, hogy
a metrójármûvek beszerzése esetén a késôbbiekben
felmerülô többletköltség a BKV Zrt.-t terheli.
Úgy dönt, hogy kizárólag Euro4-es motorral felszerelt jármûvek beszerzéséhez járul hozzá.
81/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért az elôterjesztés 1. sz. mellékletét képezô
megállapodás-módosítással és felkéri a fôpolgármestert a megállapodás-módosítás megkötésére.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 29. pontja: Észak-pesti Szennyvíztisztító
Telepen létesített ideiglenes talajvíz figyelô kutak véglegesítéséhez a Fôvárosi Önkormányzat, mint tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata.
Elôadó: Hagyó Miklós
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82/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
a 27/1995. (V. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 3. § (1) bekezdés g) pontja, valamint a 17. § (1) bek. alapján
hozzájárul a Budapest, IV. ker. 75840 hrsz.-ú, osztatlan közös tulajdonában lévô erdô és kivett
szennyvíztisztító megnevezésû ingatlanon (Északpesti Szennyvíztisztító Telep) a vonatkozó vízjogi
létesítési engedélyezési terv alapján a 4 db talajvíz
figyelô kút véglegesítéséhez.
Határidô: a döntést követô 8. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 30. pontja: A MAHIR Zrt. közterülethasználati ügyében a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság által hozott határozat végrehajtásának
felfüggesztése.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
83/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
a 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 55/B. §
(1) bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 3237/2007. (XII. 12.) számú VVB határozatát
megváltoztatja, és úgy dönt, hogy a MAHIR Zrt.
részére a Budapest, VIII. kerület Baross téri aluljáróban lévô I. és II. pavilonsorok (összesen 15 db pavilon 144 m2 területen) közterület-használatához nem
járul hozzá. Felhatalmazza a fôpolgármestert az elutasításról szóló, bontásra felszólító levél aláírására.
84/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Amennyiben a MAHIR Zrt. az 59/1995. (X. 20.)
Fôv. Kgy. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a
bontási kötelezettségének 8 napon belül nem tesz
eleget, felkéri a fôpolgármestert, hogy intézkedjen
a pavilonok elbontásáról, melynek költsége a
MAHIR Zrt.-t terheli.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 31. pontja: Budapest csatlakozása az
ACR + nemzetközi hálózathoz.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
85/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja Brüsszel Fôváros Régió ajánlatát – miszerint a Budapest és Brüsszel Fôváros Régió közötti
együttmûködési megállapodás keretében átvállalja
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a 2008. évi tagdíjat Budapest helyett – és 2008-ra
csatlakozik az ACR+ nemzetközi hálózathoz.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: A 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejûleg jóváhagyott 2176/2007.
(XII. 20.) Fôv. Kgy. határozat módosítása.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
86/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
a fôvárosi és a kerületi önkormányzatok közötti
forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben elôírt kötelezettség teljesítése érdekében
a 2008. évi költségvetési koncepció tárgyalásával
egyidejûleg jóváhagyott 2176/2007. (XII. 20.)
Fôv. Kgy. határozatát a következôk szerint módosítja:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,
hogy a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésében szereplô érintett adatok és a 2008. évi várható
önkormányzati sajátos bevételek alapján az alábbi
bevételi tervszámokkal terjessze a Közgyûlés elé a
2008. évi forrásmegosztási rendelet-tervezetet:
– Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás
2 408 868 E Ft,
– Magánszemélyek jövedelemadójából (szja) az
állami költségvetésrôl szóló törvény alapján a
települési önkormányzatokat megilletô rész
35 733 415 E Ft,
Le: települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklésére történô elvonás
22 998 793 E Ft,
– Települési önkormányzatokat megilletô
szja összesen
12 734 622 E Ft,
– Iparûzési adó
187 000 000 E Ft,
– Luxusadó
150 000 E Ft,
– Idegenforgalmi adó
1 300 000 E Ft,
– Üdülôhelyi normatív
hozzájárulás
2 600 000 E Ft.
Határidô: a törvényi elôírás szerint
Felelôs: dr. Demszky Gábor”
A napirend 33. pontja: Beszámoló a fôváros 2006.
évi foglalkoztatáspolitikai helyzetérôl, a hátrányos helyzetû célcsoportok foglalkoztatási esélyegyenlôségérôl.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
87/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a „Beszámoló a 2006. évi fôvárosi foglalkoztatási folyamatokról” tárgyú elôterjesztést és
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az elôterjesztés mellékletét képezô „Monitoring jelentés a fôváros 2006. évi foglalkoztatási folyamatairól” c. beszámolót.
A napirend 34. pontja: Javaslat közszolgáltatási
szerzôdés módosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
88/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti Budapest Fôváros Önkormányzata és Budapest Fôváros II. kerületi Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerzôdés
3. sz. melléklet szerinti módosítását. Felkéri a fôpolgármestert a módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerzôdés aláírására
és kiadására.
Határidô: 2008. február 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 35. pontja: Javaslat a Fôpolgármesteri
Hivatal köztisztviselôi létszámának emelésére.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
89/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôpolgármesteri Hivatal köztisztviselôi álláshelyeinek számát 2008. február 1-jével
kezdôdô hatállyal 1 fôvel megemeli.
Határidô: 2008. február 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
(A Fôvárosi Közgyûlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzôkönyv rögzíti.)
A napirend 38. pontja: Javaslat a 2007. évi Esélyegyenlôségi és civil célú bizottsági keret céltartaléka terhére az Ifjúsági Caritas Egyesület támogatására.
Elôadó: Németh Szilárd
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
92/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy engedélyezi az Esélyegyenlôségi,
Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság
106/2007. (XII. 11.) számú határozatával a „9212
Esélyegyenlôség és civil célú bizottsági keret céltartaléka” terhére támogatott Ifjúsági Caritas Egyesület részére a támogatás átutalását az alábbiak
szerint:
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Pályázati cél

Határidô: a közgyûlési döntést követôen azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 39/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
93/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló
jelentést elfogadja.
– A 2285/2003. (XII. 18.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. december 31-re módosítja;
– a 2291/2003. (XII. 18.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. június 30-ra módosítja;
– a 874/2005. (IV. 27.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. december 31-re módosítja;
– a 2341/2005. (X. 26.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. augusztus 31-re módosítja;
– a 694/2006. (IV. 27.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. június 30-ra módosítja;
– az 1967/2006. (XII. 20.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. december 31-re módosítja;
– az 1014/2007. (VI. 28.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. június 30-ra módosítja;
– az 1272/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. augusztus 31-re módosítja;
– az 1310/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. augusztus 31-re módosítja;
– az 1311/2007. (VIII. 30.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. augusztus 31-re módosítja;
– az 1566/2007. (IX. 27.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. február 29-re módosítja;
– az 1568/2007. (IX. 27.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. június 30-ra módosítja;
– az 1974/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. március 30-ra módosítja;
– az 1976/2007. (XI. 29.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. március 30-ra módosítja.
A napirend 40. pontja: Javaslat fôvárosi önkormányzati szociális intézmények alapító okiratának módosítására.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Elôirányzat
Mûködési célú pénzeszköz
átadás áht.-n kívülre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
94/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, IV., Baross u. 100. 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, IV., Baross u. 100. 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
95/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, VII., Dózsa György út 82/b. alapító
okiratát a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és
felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Idôsek Otthona Budapest, VII., Dózsa György út
82/b. 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
96/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idôsek Otthona Budapest, VI., Rózsa u. 67.
alapító okiratát a 3/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idôsek Otthona
Budapest, VI., Rózsa u. 67. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/C. sz.
melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
97/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, X., Halom u. 31. alapító okiratát a
4/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a
fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek
Otthona Budapest, X., Halom u. 31. módosítások-

86

FÔVÁROSI KÖZLÖNY
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
a 4/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

98/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XI., Kamaraerdei út 16. alapító okiratát az 5/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XI., Kamaraerdei út 16. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának az 5/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
99/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XII., Kútvölgyi út 20–22. alapító okiratát a 6/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és
felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Idôsek Otthona Budapest, XII., Kútvölgyi út
20–22. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/C. sz. melléklet szerinti
tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
100/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XVII., Pesti út 117. alapító okiratát
a 7/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 a 7/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
101/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u. 36. alapító
okiratát a 8/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és
felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Idôsek Otthona Budapest, XX., Virág Benedek u.
36. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratának a 8/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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102/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi
Fogyatékosok Otthona Búcsúszentlászló, Arany
János u. 17. alapító okiratát a 9/B. sz. melléklet
szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a
Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok
Otthona Búcsúszentlászló, Arany János u. 17. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának a 9/C. sz. melléklet szerinti tartalommal
történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
103/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fô u. 11.
alapító okiratát a 10/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló, Fô u. 11. módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 10/C. sz.
melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
104/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Foglalkoztató
Intézete (Darvastó) Csabrendek alapító okiratát a
11/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri
a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Foglalkoztató Intézete (Darvastó) Csabrendek módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának a 11/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
105/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Gödöllô, Dózsa Gy. út 65. alapító okiratát
a 12/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri
a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek
Otthona Gödöllô, Dózsa Gy. út 65. módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a
12/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
106/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Gyula, Vértanúk útja 1–5. alapító okiratát a
13/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri
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a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek
Otthona Gyula, Vértanúk útja 1–5. módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a
13/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
107/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u. 35. alapító
okiratát a 14/B. sz. melléklet szerinti tartalommal
és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely, Magyari u.
35. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratának a 14/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
108/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2. alapító okiratát a 15/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és
felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Idôsek Otthona Polgárdi-Ipartelepek, Somlyói u. 2.
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
109/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai
Betegek Otthona Szentgotthárd, Hunyadi u. 29.
alapító okiratát a 16/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
Szentgotthárd, Hunyadi u. 29. módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a
16/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
110/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Szombathely, Bogáti út 72. alapító okiratát
a 17/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek
Otthona Szombathely, Bogáti út 72. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának

87

a 17/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
111/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Pszichiátriai
Betegek Otthona Tompa, Szabadföld 47. alapító
okiratát a 18/B. sz. melléklet szerinti tartalommal
és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, Szabadföld
47. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratának a 18/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
112/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas, Gesztenyés út 1. alapító okiratát a 19/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat
módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas,
Gesztenyés út 1. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 19/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
113/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9–11. alapító okiratát a 20/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Idôsek Otthona Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 20/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
114/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u. 12. alapító
okiratát a 21/B. sz. melléklet szerinti tartalommal
és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi F. u.
12. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratának a 21/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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115/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Budapesti
Módszertani Központ és Intézményei Budapest,
XIII., Dózsa György út 152. alapító okiratát a
22/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri
a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Központ és Intézményei Budapest, XIII., Dózsa György út 152. módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a
22/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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116/2008. (I. 31.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Cigány Ház –
Romano Kher alapító okiratát a 23/B. sz. melléklet
szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert
az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a
Fôvárosi Önkormányzat Cigány Ház – Romano
Kher módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratának a 23/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: a határozat meghozatalát követô 30. nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2008. január 31-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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