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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
10/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete
a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló
77/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja:
1. §
A 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési
gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. § az alábbi új (15) bekezdéssel egészül ki:

INDOKLÁS

Általános indoklás
A Fôvárosi Közgyûlés 2008. február 28-i ülésén döntött a Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet 30 napon
túli tartozásainak rendezéséhez egyszeri, visszatérítendô
támogatás nyújtásáról.

Részletes indoklás
A 1. §-hoz

„(15) A Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor
Kórház és Rendelôintézet egyszeri visszatérítendô
támogatáshoz 12 000 E Ft-ot megállapodás alapján
igénylésre utalja.”

Az egyszeri visszatérítendô támogatás utalásáról rendelkezik.

2. §

A 2. §-hoz

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a Rendelet
14. § b) pontjának, „valamint a 9. § (13) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe „a 9. § (13) bekezdés, valamint a 9. § (15) bekezdés kivételével” és a Rendelet
14. § c) pontjának, „valamint a 9. § (13) bekezdése” szövegrész helyébe pedig „a 9. § (13) bekezdése, valamint
a 9. § (15) bekezdése” szövegrész lép

A rendelet hatálybalépésérôl, illetve az alkalmazásokhoz szükséges módosításokról rendelkezik.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
11/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete
a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló
77/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja.

INDOKOLÁS

Általános indoklás
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
143. § elôírása alapján a tulajdonosnak gondoskodnia
kell a tôke pótlásáról.

1. §
A 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési
gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban Rendelet) 9. § az alábbi új (16) bekezdéssel egészül ki:

Részletes indoklás
Az 1. §-hoz

„(16) A Fôvárosi Központi Egészségügyi Beszerzô és
Szervezô Kft. tôkéjének pótlásához a 15 000 ezer Ft-ot
igénylésre utalja.”

A tôke pótlásának utalásáról rendelkezik.
A 2. §-hoz

2. §
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a Rendelet
14. § b) pontjának „valamint a 9. § (15) bekezdés kivételével” szövegrész helyébe „a 9. § (15) bekezdés, valamint a 9. § (16) bekezdés kivételével” és a Rendelet
14. § c) pontjának „valamint a 9. § (15) bekezdése” szövegrész helyébe pedig „a 9. § (15) bekezdése, valamint
a 9. § (16) bekezdése” szövegrész lép.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A rendelet hatálybalépésérôl, illetve az alkalmazásához szükséges módosításokról rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
12/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények
formáiról, azok igénybevételérôl szóló
30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

A Fôvárosi Közgyûlés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv (továbbiakban:
Szt.). 92. § (1) és (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás
alapján a következô rendeletet alkotja.

– Idôsek otthonába az ellátást kérelmezô személlyel az
ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élô házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója gondozási szükséglet hiányában is felvehetô.

1. §

– Az idôsek otthonában az a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes személy is ellátható, ha ellátása más
típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható és gondozási szükséglete megállapításra került.

A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevé telérôl szóló 30/1993. (VIII. 1.)
Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1)–(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„2. § (1) E rendelet hatálya a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekre, az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre, a fôváros területén bejelentett lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkezô magyar
állampolgárokra, a bevándoroltakra és a letelepedettekre, a hontalanokra, valamint a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed továbbá a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény
(a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezô személyre, amennyiben az
ellátás igénylésének idôpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot
meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság
területén gyakorolja és a fôváros területén bejelentett
lakóhellyel rendelkezik.”
2. §
A R. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) – Az idôsek otthonában az a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el, akinek
a napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban
meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási
szükségletét a szociális szakértôi szerv megállapítja
(továbbiakban: gondozási szükséglet) de rendszeres
fekvôbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel.

– Ha az idôsek otthona ellátását kérô személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról
más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni.”
(2) A R. 3. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(6) A 2. § (2) bekezdése szerinti személy bentlakásos
szociális intézményben határozott idôre, tartózkodási
joga fennállásának idôtartamára helyezhetô el.”
3. §
A R. 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a) a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt ápolást,
gondozást nyújtó intézmények esetében a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (Budapest, XVII. ker. Pesti út
117.) Felvételt Elôkészítô Csoportjához (a továbbiakban:
elôkészítô csoport) kell benyújtani. Az elôkészítô csoport
a Budapest, V., Bajcsy-Zsilinszky út 36–38. sz. alatt mûködik.”
4. §
(1) A R. 5/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A 2. § (2) bekezdése szerinti személyek esetében
a kérelem érvényességéhez csatolni kell továbbá az
(1) bekezdésben felsoroltakon kívül az Szmtv.-ben a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát igazoló okirat
másolatát.”
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(2) A R. 5/A. § (3) bekezdés f) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:
„f) Felvilágosítást nyújt – a (8) bekezdés szerinti esetben – az ellátást igénylô más intézménybe történô elhelyezésének lehetôségérôl.”
(3) A R. 5/A. § (4)–(5) bekezdései helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
„(4) A 3. § (1) bek. 4. pontjában foglalt intézmény kivételével az intézményi elhelyezésrôl – az ellátás iránti
kérelem vagy a beutaló határozat alapján – az ellátást
nyújtó intézmény vezetôje dönt.
(5) Az intézményvezetô feladatai
a) idôsek otthoni elhelyezési kérelem elbírálása során
aa) Az ellátás igénybevételéhez szükséges összes irat
kézhezvétele napján az ellátásra vonatkozó igényt nyilvántartásba veszi, és értesíti az ellátást igénylôt, illetve törvényes képviselôjét a kérelem nyilvántartásba vételérôl.
ab) gondoskodik az elôgondozás I. szakaszának
elvégzésérôl, mely az ellátott, illetve törvényes képviselôje részére szóló tájékoztatásból, a gondozási szükséglet
vizsgálatára irányuló 9. sz. melléklet kitöltésében való
segítségnyújtásból, a vizsgálat kezdeményezésébôl, illetve a gondozási szükséglet vizsgálatában történô segítségnyújtásból áll,
ac) ha az idôsotthoni ellátást igénylô személy gondozási szükséglete a szakvélemény szerint fennáll, de nem
haladja meg a napi 4 órát, és az idôsotthoni elhelyezést
a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülmények
sem indokolják, az ellátást igénylôt, illetve törvényes
képviselôjét tájékoztatja a házi segítségnyújtás igénybevételének lehetôségérôl és a szakvéleményt részére megküldi, másolatát az ellátást igénylô lakóhelye, illetve
tartózkodási helye szerinti települési önkormányzatnak
továbbítja.
ad) ha a szociális szakértô szerv szakvéleménye alapján az ellátást igénylô gondozási szükséglete napi 4 órát
meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott
egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet
igazoló szakvélemény szerint fennáll, errôl írásban tájékoztatja az ellátást igénylôt, illetve törvényes képviselôjét.
b) a fogyatékos személyek otthonába és a pszichiátriai
betegek otthonába történô elhelyezési kérelem elbírálása
során.
ba) Az ellátás igénybevételéhez szükséges összes irat
kézhezvétele napján az ellátásra vonatkozó igényt nyilvántartásba veszi. Az ellátást igénylôt, illetve törvényes
képviselôjét a kérelem nyilvántartásba vételérôl, valamint az elôgondozás I. szakasza megkezdésének idôpontjáról értesíti. Az elôgondozás I. szakaszát a kérelem
beérkezésétôl számított 20 napon belül elvégzi.
bb) Az elôgondozást végzô személy a helyszínen
– tájékozódik az ellátást igénylô életkörülményeirôl,
egészségi állapotáról, az ellátásra való jogosultsá-
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gának fennállásáról, ennek keretében arról, hogy
más formában ellátható-e, valamint arról, hogy az
intézmény szolgáltatása az ellátást igénylô állapotának megfelel-e,
– tájékoztatja az ellátást igénylôt, illetve törvényes
képviselôjét az intézménnyel kötendô megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható
mértékérôl,
– kitölti az elôgondozás során a 3. számú melléklet
szerinti adatlapot.
c) Ha az elôgondozást végzô személy az igénybe vevô
egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy az intézményvezetô
– kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa – amenynyiben erre mód van – elôzetesen vizsgálja meg az
elhelyezést igénybe vevôt, és/vagy
– kezdeményezi az 2. számú melléklet „B” fejezetében foglalt megállapítások felülvizsgálatát az
igénybe vevô lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés – az ellátást indokoló diagnózis
szerint illetékes – szakorvosától.
d) Tájékoztatja – az ellátást igénylô, illetve törvényes
képviselôje hozzájárulása esetén – a kerületi önkormányzat alapszolgáltatást nyújtó intézményeit annak érdekében, hogy a szakosított ellátást igénylô állapotának
megfelelô ellátása biztosított legyen az ápolást-gondozást nyújtó intézményi jogviszony keletkezéséig. Az ellátást igénylô felvételéig, illetve ellátása érdekében folyamatosan kapcsolatot tart az alapszolgáltatást végzô
intézményekkel.
e) A fogyatékos személyek otthonába történô elhelyezés feltétele a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával lefolytatott alapvizsgálat elvégzése.
f) Idôsotthoni ellátás esetén, a gondozási szükséglet
megállapítását követôen kérelmezi az ellátásra jogosult
lakóhelye szerinti illetékes települési önkormányzat
jegyzôjénél kérelmezô jövedelemvizsgálatát.
g) Írásban értesíti az ellátást igénylôt, illetve törvényes képviselôjét – az ellátás igénybevételéhez szükséges
összes irat kézhezvételétôl számított legkésôbb 30 napon
belül – az intézményben történô elhelyezésrôl.
Az értesítés tartalmazza az elôgondozás II. szakaszának és a férôhely elfoglalásának várható idôpontját, az
intézményi elhelyezéssel kapcsolatos egyéb teendôket.
Az értesítéshez mellékelni kell a megállapodás tervezetét,
valamint az intézmény házirendjét.
Az elôgondozás II. szakaszának feladatai keretén
belül – az intézményi elhelyezést megelôzôen legfeljebb
10 nappal korábban – elôkészíti az intézményben az ellátást, az ellátást igénylô részére, valamint felkészíti az
intézményben élôket és az ott dolgozókat az új ellátást
igénylô fogadására, az intézménybe történô beilleszkedés zavartalan biztosítására.
Az elôgondozásról a 4. számú melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni.”
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(4) A R. 5/A. § (6) bekezdése a második mondatot
követôen az alábbi mondattal egészül ki:

INDOKOLÁS

„Idôsek otthonában az Szt. 68. § (5) bekezdése alapján elhelyezett ellátottal az intézmény vezetôje a szükséges mértékû ellátás tartalmának meghatározásával köti
meg a megállapodást.”

Általános indokolás

5. §
A R. 12. § (1) bekezdés g) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„g) A 2. § (2) bekezdése szerinti személyek esetében
az Szmtv. szerinti tartózkodási jog megszûnése esetén.”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92. §-a értelmében
a helyi önkormányzat rendeletben szabályozza a fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó szakosított
intézmények formáit, azok igénybevételének módját.
A Fôvárosi Önkormányzat e kötelezettségének a
30/1993. (VIII. 1.) számú rendelete megalkotása útján
tett eleget. Javaslatunk a Szociális törvény változásaiból
és a végrehajtásához kapcsolódó jogszabályi feladatok
maradéktalan teljesítésének megvalósítására irányuló
módosításokat tartalmazza.

6. §
(1) A R. 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

(2) A R. 2. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok
területén történô szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz
való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv egyenlô bánásmódról szóló 24. cikkébôl következô hatálykiterjesztést
tartalmazza, mely szerint a szociális törvény személyi hatálya minden, a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezô személyre kiterjed, amennyiben a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát a Magyar Köztársaság
területén gyakorolja. Emellett a törvény személyi hatálya
kiterjesztésre került a hontalan személyekre is. Elôbbiek
alapján a rendelet személyi hatályát ki kellett terjeszteni a
fentebb említett személyekre vonatkozóan is.

(3) A R. 6. sz. melléklete helyébe e rendelet 3. számú
melléklete lép.
(4) A R. 7. sz. melléklete helyébe e rendelet 4. számú
melléklete lép.
(5) A R. e rendelet 5. sz. mellékletével egészül ki.

7. §
Záró rendelkezések
A 2. §-hoz
(1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A 2007. december 31-én idôsotthoni ellátásban
részesülô személyek gondozási szükségletét nem kell
megvizsgálni, fennállónak kell tekinteni idôsotthoni ellátásuk teljes idôtartama alatt.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg hatályát
veszti a R. 5/A. § (1) bek. 6. francia bekezdése.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

Az Szt. 2008. január 1. napjától hatályba lépett rendelkezése szerint idôsek otthoni ellátása kizárólag a napi
4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezô
személyek részére nyújtható. A gondozási szükségletet
a szociális szakértôi szerv (Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértôi Intézet) szakértôi bizottsága vizsgálja. A gondozási szükséglet vizsgálata a kérelmezô lakóhelyén – tartózkodási helyén – történik. Ettôl csak azokban az esetekben lehet eltekinteni, ha az ellátási igényt
olyan vitathatatlan és megfelelôen igazolt, a 36/2007.
(XII. 22.) SZMM rendeletben meghatározott egyéb körülmény alapozza meg, amely szükségtelenné teszi a
gondozási szükséglet mértékének helyszíni vizsgálatát.
Az Szt. lehetôséget biztosít arra, hogy az idôsotthoni
ellátásra jogosult személlyel – a családi kapcsolatok
fenntarthatósága érdekében – az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élô házastársa, élettársa, testvére és
fogyatékos közeli hozzátartozója, gondozási szükséglet
hiányában is felvehetô az intézménybe.
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sen és térítés ellenében nyújtott szolgáltatásokat. A módosítás ennek a hiányát pótolja, illetôleg összhangba
hozza a megállapodás szövegét a hatályba lépett jogszabályi változással.

A 3. §-hoz
Az 5. §-hoz
Az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi
felvételi kérelmet a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Felvételt Elôkészítô Csoportjához kell benyújtani.
Az Elôkészítô Csoport a Fôvárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest, V., Bajcsy Zsilinszky
út 36–38. szám) mûködik. Az ingatlan, amelyben az
elôkészítô csoport mûködik kizárólag a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona használatába került, ezért vált
szükségessé e döntésnek a rendeletben történô átvezetése.

A javaslat a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezô személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2007. évi I. törvény megváltozott fogalomrendszeréhez igazítja az ellátásra való jogosultság megszûnésének azt az esetét, amikor az ellátást azért kell megszüntetni, mert az ellátást igénybe vevô már nem tartózkodhat
jogszerûen a Magyar Köztársaság területén.

A 6. §-hoz
A 4. §-hoz
Változott az uniós állampolgárok esetében az elhelyezési kérelem benyújtásakor szükséges dokumentumok
köre.
2008. január 1. napjától változott az idôsek otthonába
történô elhelyezés feltétele. E szakaszok az új eljárás
szabályozását tartalmazzák a kibôvített intézményvezetôi feladatokkal.
Az intézményvezetô az ellátottal, illetve törvényes
képviselôjével az ellátás megkezdésekor R. 6. számú
melléklete szerinti megállapodást kötötte meg. Az Szt.
meghatározta a megállapodás tartalmi elemeit, másrészt
a megállapodásnak az adott intézményre vonatkozó
konkrét szabályokat kell tartalmaznia. Az intézményi
ellenôrzés során a Közigazgatási Hivatal kifogásolta,
hogy a megállapodás nem tartalmazza részletesen az ellátott részére nyújtott szolgáltatások felsorolását, nem
tartotta elégségesnek, hogy a megállapodás mellékletét
képezô Házirend részletesen tartalmazza a térítésmente-

Ebben az évben két új intézménnyel bôvült a szociális
intézményi hálózat. Tordason egy 12 férôhelyes fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona kezdte
meg mûködését, a Budapest, XVIII., Ráday u. 36. szám
alatt pedig 3×12 férôhelyes pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona is megkezdi mûködését.
Elôbbiek alapján az 1. számú mellékletet ki kellett bôvíteni. A 2. számú mellékletet a magasabb szintû jogszabályi változások miatt kellett módosítani. A 6. számú és a
7. számú mellékleteket ki kellett egészíteni az ellátottak
részére nyújtandó szolgáltatások felsorolásával. A rendelet kiegészül a gondozási szükséglet megállapítását
kezdeményezô 9. sz. kérelem nyomtatvánnyal.

A 7. §-hoz
A hatálybalépésérôl, illetve a szükséges hatályon kívül
helyezésrôl rendelkezik.
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12/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelet 1. sz. melléklete
1. számú melléklet a 30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelethez

A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó
szociális intézmények felsorolása telephelyenként és ellátási formánként
Ápolást-gondozást nyújtó intézmények
Idôsek otthonai

Pszichiátriai betegek otthonai

Bp., IV., Baross utca 100.
Bp., IV., Csokonai utca 38.
Bp., IV., Béla utca 18.
Bp., VI., Rózsa utca 67.
Bp., IX., Knézich utca 14.
Bp., VII., Dózsa György út 82/B
Bp., VI., Benczúr utca 46.
Bp., XVI., Pálya utca 27.
Bp., X., Halom utca 31.
Bp., X., Gergely utca 85.
Bp., X., Óhegy utca 48.
Bp., XXI., Tapló utca 1.
Bp., XI., Kamaraerdei út 16.
Bp., XI., Rupphegyi út 7.
Bp., XI., Bánk bán utca 12–20.
Bp., XVII., Pesti út 117.
Bp., XII., Kútvölgyi út 20-22.
Bp., XII., Mártonhegyi út 53.
Bp., XII., Zugligeti út 58.
Bp., III., Ányos utca 3.
Gödöllô, Dózsa György út 65.
Gödöllô, Dózsa György út 65. szám alatt lévô 8048/2
hrsz.-ú ingatlan
Erdôkertes, Petôfi Sándor u. 49.
Gyula, Vértanúk útja 1–5.
Polgárdi-Ipartelep, Somlyói u. 2.
Szombathely, VI., Bogáti út 72.
Vámosmikola, Ipolysági út 9–11.
Visegrád, Mogyoróhegy út 10.

Szentgotthárd, Hunyadi utca 29.
Lakóotthon Szentgotthárd, Május 1. u. 19.
Tompa, Szabadföld út 47.
Értelmi fogyatékosok otthonai
Csákánydoroszló, Fô utca 11.
Kéthely, Magyari u. 35.
Bizalomház, Kéthely, Hunyadi u. 61.
Kuckóház, Kéthely, Hunyadi u. 93.
Fészek Otthon, Kéthely, Ady Endre u. 55.
Sümeg-Darvastó
Lakóotthon, Félúton-Házak
Tordas, Gesztenyés út 1.
Tordas, Hangyasor 255/4 hrsz.
Lakóotthon, Tordas, Somogyi B. u. 35.
Zsira, Rákóczi Ferenc utca 12.
Peresznye, Erdôsor 1.
Lakóotthon, Zsira, Fô u. 1.
Lakóotthon, Zsira, Flórián u. 54.
Integrált intézmények
Bp. XX., Virág Benedek utca 36.
Bp. XIX., Mészáros Lôrinc u. 26.
Bp. XVIII., Ráday G. utca 3. Pszichiátriai Betegek
Otthona
Bp. XVIII., Ráday G. u. 155605/2. hrsz. Pszichiátriai
Betegek Lakóotthona
Bucsuszentlászló, Arany János út 17.
Zalaapáti, Deák Ferenc utca 3. Pszichiátriai Betegek
Otthona

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
Idôskorúak gondozóháza
Bp., XVII., Pesti út 117.

Budapest, VIII., Kálvária u. 23.
Budapest, IX., Táblás u. 31.

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei
1134 Bp., XIII., Dózsa György út 152.
(központi irányítás)

2. Éjjeli menedékhely
Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest, VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest, X., Elôd u. 9.

1. Átmeneti szállás
Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152.
Budapest, IX., Külsô-Mester u. 84.
Budapest, X., Bánya u. 37.
Budapest, VIII., Alföldi u. 6–8.
Budapest, X., Vaspálya u. 56.
Budapest, XI., Kocsis u. 26.

3. Nappali melegedô
Budapest, X., Fehér köz 2.
Budapest ,VIII., Könyves Kálmán körút 84.
Budapest, XIII., Dózsa Gy. út 152.
4. Családok Átmeneti Otthona
Budapest, XIV., Rákosszegpark 4.
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12/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete
A 30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet 2. sz. melléklete
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Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez
A megfelelô választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrôl vagy külföldrôl származó
– megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési
hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minôsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek
minôsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelô egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék,
nyugdíjbiztosítási-járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói-járulék.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetô a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minôsülô igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezôgazdasági ôstermelô adóévi ôstermelésbôl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetô az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának
megfelelô összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetôleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelô összeggel.
Nem minôsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítô gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelôszülôk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a
tizenharmadik havi nyugdíjat, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított
juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott
támogatást. Nem minôsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történô foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelôzô hónap,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ôstermelésbôl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelôzô tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
Jövedelem típusai:
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és szerzôdéses szolgálati jogviszonyában folytatott
munkavégzésre irányuló tevékenységbôl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közremûködést igénylô –
tevékenységbôl származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, ôstermelôi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbôl származó jövedelem:
itt kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébôl származó jövedelmet,
a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzôdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Alkalmi munkavégzésbôl származó jövedelem: alkalmi munkavállalói könyvvel történô foglalkoztatás révén szerzett bevétel. Nem minôsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történô foglalkoztatás révén szerzett bevétel, ha havi ellenértéke a minimálbér 50%-át nem haladja meg.
4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülôi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti
járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idôskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési
segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
7. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggô pénzbeli juttatások, nevelôszülôi díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébôl, vagyoni
értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem,
illetve minden olyan jövedelem, amely az elôzô sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplô jövedelmekrôl a jövedelem típusának megfelelô iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
Ha az ellátást kérô nem cselekvôképes, helyette a törvényes képviselôje jogosult az aláírásra.
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12/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklete
6. számú melléklet a 30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS
a személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos szociális intézményekbe
2001. január 1. elôtt beutalt és 2001. január 1-jét követôen felvett ellátottakkal
A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô Fôvárosi Önkormányzat [..... Idôsek Otthona, Pszichiátriai Betegek
Otthona vagy Értelmi Fogyatékosok Otthona]1 képviselôje: ....., (továbbiakban: Ellátó) és [.....] /születési hely, év,
hó, nap: … anyja neve: …, leánykori név: …, lakcím: …/, (továbbiakban: Ellátott)2 között a 30/1993. (VIII. 1.)
Fôv. Kgy. rendelet (továbbiakban: Rendelet) [.....] §-a alapján az alábbi megállapodás jön létre:
Ellátó és Ellátott egymással megállapodást kötnek az alábbiak szerint:
1/a3. Ellátó és Ellátott megállapítják, hogy Ellátott ………..-i felvétele a Budapest Fôváros ....... ker. Önkormányzat ........
számú,…..-én kelt [határozott idôre ..... év, ..... hó ..... napig, vagy határozatlan idôre]. beutaló határozata alapján
történt.
1/b4. Ellátó és Ellátott megállapítják, hogy Ellátott kérelmet nyújtott be a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátás igénybevételére, amelynek alapján Ellátó a……sz. alatti intézményben …….-tól (év, hó, nap)[határozott
idôre ..... év, ..... hó ..... napig, vagy határozatlan idôre].férôhelyet biztosít Ellátott számára.
1/c5. Ellátó és Ellátott megállapítják, hogy Ellátott a megállapodás megkötése napjáig ..... Ft, azaz ..... forint összegû
egyszeri hozzájárulást fizetett a férôhely elfoglalásának ellenértékeként.
1/d6. Ellátó vállalja, hogy ha a gondozás 5 éven belül - haláleset kivételével - megszûnik, az egyszeri hozzájárulásnak a
fennmaradó évekre jutó idôarányos részét a jogszabályoknak megfelelôen visszafizeti Ellátottnak.
2.7 Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézményben a mindenkori hatályos jogszabályoknak és az e megállapodás mellékletét képezô Házirendnek megfelelô szolgáltatásokat nyújtja. Az ellátás keretében biztosít napi legalább háromszori étkeztetést, ennek keretében orvosi javaslat esetén diétát, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, és lakhatást. Egészségügyi ellátásként gondoskodik a jogszabályban meghatározott idôtartamú orvosi ellátásról, egészségügyi tanácsadásról, szûrésrôl, az orvos által elrendelt vizsgálat
elvégzésérôl, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról, az egészségi állapot rendszeres ellenôrzésérôl. Az ellátást igénybevevô részére az egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket az intézmény – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmentôen az egyéni gyógyszerigények költségét – a külön jogszabályban meghatározottak
szerint – az ellátott személy viseli. Az intézmény a külön jogszabály szerinti alapfeladatok körébe nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidôs programokért eseti térítési díjat kérhet.
Az eseti térítési díj fizetésének eseteit a Házirend tartalmazza.
3.
Ellátó kötelezettséget vállal és gondoskodik arról, hogy ellátott a külön jogszabályban elôírt felülvizsgálaton részt
vegyen.
4.
Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a felülvizsgálatának eredményérôl tájékoztatja Ellátottat, annak hozzátartozóját, törvényes képviselôjét.
5.
Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az ellátás igénybevételét követô 1 hónapon belül gondozási tervet készít az
Ellátott, illetve törvényes képviselôje bevonásával, amely tartalmazza az ellátásban részesülô állapotának megfelelô
gondozási, ápolási fejlesztési feladatokat és azok megvalósításának módszereit.
5/a8 Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a fogyatékos személy intézménybe kerülését követô 1 hónapon belül a fogyatékos személyrôl részletes gyógypedagógiai felmérés készül, amelynek alapján elkészíti az egyéni fejlesztési
tervet.
6.
Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy az intézmény által térítésmentesen biztosított, a hatályos jogszabály alapján
összeállított alapgyógyszerek körérôl részletes és pontos tájékoztatást ad Ellátott részére.
1

A szerzôdésben a szerzôdést kötô otthont kell szerepeltetni
Ahol az ellátott nem cselekvôképes, ott a törvényes képviselô vagy a kirendelt gondnok köt szerzôdést.
3 A 2001. január 1. elôtt beutalt ellátottakkal kötendô szerzôdésbe kell beleírni.
4 A 2001. január 1. után az intézményvezetô által felvett ellátottakkal kötendô szerzôdésbe kell beleírni.
5 Emeltszintû otthonba történô elhelyezés esetén kerül bele a szerzôdésbe, a megfelelô rész kitöltésével.
6 Emeltszintû otthonba történô elhelyezés esetén kerül bele a szerzôdésbe.
7 Az Szt. 68. § (5) bekezdése alapján elhelyezett ellátottal az ellátás tartalma szerint módosul a megállapodás tartalma.
8 A fogyatékos személyek otthonába történô elhelyezés esetén kerül bele a szerzôdésbe.
2
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Ellátott kijelenti, hogy az intézménybe történô felvételekor Ellátó a Házirend egy példányát átadta. Ellátott kijelenti,
hogy a Házirendben foglaltakat tudomásul vette és elfogadja.
Ellátott tudomásul veszi, hogy a 2.) pontban foglalt ellátásért térítési díjat köteles fizetni. A személyi térítési díjat
jelen megállapodás megkötésétôl kezdôdôen havonként, a tárgyhónapot követô hó 10. napjáig kell megfizetni a
Fôvárosi Önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) rendeletében meghatározottak szerint.
Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy Ellátottat az intézményi térítési díj összegén túl az egy ellátottra jutó önköltség havi összegérôl is tájékoztatja.
Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy Ellátott haladéktalanul tájékoztatja Ellátót a szociális ellátásra való
jogosultság feltételeiben, valamint a közeli hozzátartozók személyazonosító adataiban beállott változásokról.
Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy:
– Ellátottnak jogában áll, hogy a személyi térítési díj felülvizsgálatát kérje amennyiben a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelme olyan mértékben csökken, hogy a hatályban lévô önkormányzati rendeletben meghatározott
térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni és
– Ellátónak jogában áll, hogy kezdeményezze a személyi térítési díj összegének a felülvizsgálatát amennyiben a
térítési díj-fizetésre kötelezett jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.
Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy Ellátott adatokat szolgáltat Ellátónak a Szociális Törvény alapján
vezetett nyilvántartásokhoz.
Ellátott és Ellátó megállapodnak abban, hogy e megállapodást Ellátott egyoldalú nyilatkozatával 30 napon belül
írásban felmondhatja, ez esetben az intézményi jogviszony a felmondást követô 30 napon belül megszûnik. A felmondási idô elteltéig a megállapodás érvényben van. A felmondási idô alatt Ellátó és Ellátott együttmûködnek a
megállapodásból eredô jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében.
Ellátó az intézményi jogviszony megszüntetését akkor kezdeményezheti, ha Ellátott
a) másik intézménybe történô elhelyezése indokolt,
b) a házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése nem indokolt.
Ellátó tudomásul veszi, hogy ha az ellátott az intézményi jogviszony megszüntetése ellen jogorvoslattal élt, az ellátás csak az intézményi jogviszony ügyében hozott jogerôs döntéskor szûnik meg.
Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy az intézményi jogviszony és ennek következtében e megállapodás
megszûnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszûnésével,
b) Ellátott halálával,
c) határozott idôre történô intézeti elhelyezés esetén az idôpont bekövetkeztével, amennyiben Ellátó és Ellátott
kölcsönösen nem állapodnak meg a további határozott vagy határozatlan idejû elhelyezésben a megállapodás
módosítása útján.
d) Az Ellátottnak a Magyar Köztársaság területén való tartózkodási joga megszûnése esetén. Ellátott kötelezettséget vállalt arra, hogy az ellátás igénybevételére jogosító tartózkodási jogának megszûnését haladéktalanul írásban jelzi az intézmény vezetôjének. Amennyiben utólag kiderül, hogy ezt nem tette meg, úgy a jogtalanul igénybe vett ellátás idôtartama alatti költséget meg kell térítenie az intézmény számára.
Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy ha az intézmény jogutód nélküli megszûnése miatt az intézményi
jogviszony és ennek következtében e szerzôdés megszûnik, az intézmény fenntartója, a Fôvárosi Önkormányzat9
gondoskodik Ellátott más intézményben történô ellátásáról.
Ellátó és Ellátott megállapodnak abban, hogy az intézmény jogutód nélküli megszûnése miatt az intézményi jogviszony és ennek következtében e szerzôdés megszûnik, az intézmény fenntartója, a Fôvárosi Önkormányzat gondoskodik az átlagot jóval meghaladó szintû elhelyezést és ellátást igénybe vevô azonos színvonalú elhelyezésben
és ellátásban történô ellátásáról.10
Ellátott, törvényes képviselôje, hozzátartozója, valamint az ellátott jogait és érdekeit képviselô társadalmi szervezet a Házirendben foglaltak szerint panasszal élhet az intézmény vezetôjénél vagy az Érdekképviseleti Fórumnál,
továbbá az ellátottjogi képviselônél. Az Érdekképviseleti Fórum intézkedéseket kezdeményezhet a Fenntartónál.
Ellátó és Ellátott megállapodnak, hogy a megállapodás tartalmának módosításához szükséges az intézmény fenntartójának hozzájárulása.
E szerzôdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

9 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 63/A § n) pontja alapján a Fôvárosi Önkormányzat, mint az intézmény
fenntartója gondoskodik a szakosított szociális ellátásról.
10 Emeltszintû otthonba történô elhelyezés esetén kerül bele a szerzôdésbe.
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E szerzôdés elválaszthatatlan melléklete a Fenntartó, illetve az átruházott hatáskörben eljáró Fôvárosi Közgyûlés
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága által jóváhagyott Házirend.
Ellátott kijelenti, hogy a megállapodás tartalmát az aláírást megelôzôen elolvasta, vagy hozzátartozója, vagy más
– nem az Ellátó érdekkörébe tartozó – segítô útján megismerte, megértette és a szerzôdés 1 példányát a melléklettel együtt, annak aláírását követôen átvette.
Ellátó kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodás aláírt 1 példányát az aláírást követôen 15 napon belül megküldi a Fôpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztályára tájékoztatás, ellenôrzés és nyilvántartás céljából.

Melléklet: intézmény Házirendje
Budapest, .......................................................
....................................................................
Ellátó

....................................................................
Ellátott és vagy törvényes képviselôje

Elôttünk, mint tanúk elôtt:
....................................................................
név

....................................................................
név

....................................................................
lakcím

....................................................................
lakcím

....................................................................
szig. sz.

....................................................................
szig. sz.
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12/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelet 4. sz. melléklete
7. számú melléklet a 30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelethez

MEGÁLLAPODÁS
átmeneti gondozóházi elhelyezésre
Amely létrejött a Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (Bp. XVII., Pesti út 117.) képviselôje: ……………………
………….……… és (szül. idô: ……………… szül. hely: …………………… anyja neve: ………………………………
lakóhelye: ………………………………………… tartózkodási helye: …………………………………………) között,
mint ellátást igénybevevô között a
Budapest XVII., Pesti út 117. sz. alatti
átmeneti intézményi elhelyezésére
1. Az intézményi elhelyezés idôtartama:
.……… év .……….…… hó .……….…… napjától
.……… év .……….…… hó .……….…… napjáig terjedô határozott idôre szól.
2. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások:
Az intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelô szolgáltatást nyújtja Ellátott részére. Az ellátás keretében biztosít napi legalább háromszori étkeztetést, ennek keretében orvosi javaslat esetén diétát, szükség szerinti ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, és lakhatást. Egészségügyi ellátásként gondoskodik a jogszabályban meghatározott idôtartamú orvosi ellátásról, egészségügyi tanácsadásról, szûrésrôl, az orvos által elrendelt vizsgálat elvégzésérôl, a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutásról, a kórházi kezeléshez való hozzájutásról, az egészségi állapot rendszeres ellenôrzésérôl. Az ellátást igénybevevô részére az
egészségi állapot javításához vagy szinten tartásához szükséges alapgyógyszereket az intézmény – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – térítésmentesen biztosítja. Ezen túlmentôen az egyéni gyógyszerigények költségét – a
külön jogszabályban meghatározottak szerint – az ellátott személy viseli.
3. A térítési díj összege: .……… Ft/hó, azaz .……….……….……… Ft/hó
4. Az intézményi jogviszony megszûnik:
a) az intézmény jogutód nélküli megszûnésével
b) a jogosult halálával
c) a határozott idejû intézeti elhelyezés esetén a megjelölt idôtartam lejártával, kivéve ha a Szociális törvény rendelkezései alapján az elhelyezés idôtartama meghosszabbítható.
d) a jogosultnak a Magyar Köztársaság területén való tartózkodási joga megszûnése esetén. A jogosult kötelezettséget
vállalt arra, hogy az ellátás igénybevételére jogosító tartózkodási jogának megszûnését haladéktalanul írásban jelzi az intézmény vezetôjének. Amennyiben utólag kiderül, hogy ezt nem tette meg, úgy a jogtalanul igénybe vett ellátás idôtartama alatti költséget meg kell térítenie az intézmény számára.
5. Az intézményvezetô az intézményi jogviszonyt megszünteti, ha a jogosult
a) másik intézménybe történô elhelyezése indokolt
b) a Házirendet súlyosan megsérti,
c) intézményi elhelyezése nem indokolt
d) a jogosult, illetve törvényes képviselôje kezdeményezése alapján.
Budapest, ………. év ……….………. hó ……… nap.

P. H.

………………….……….……………….……….
ellátást igénybevevô/törvényes képviselôje

………………….……….……………….……….
intézmény vezetôje
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Kapja:
1. .................................................. szolgáltatást igénybevevô ellátott/törvényes képviselôje
2. A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona Budapest, XVII. Pesti út 117.
3. Fôpolgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Ügyosztálya

Záradék az intézményi jogviszony meghosszabbításához
Meghosszabbítás idôtartama

Aláírás

Dátum

P. H.

- tól

- ig

Ellátott/törvényes
képviselôje

Intézmény
igazgatója
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12/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklete
9. számú melléklet a 30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelethez

Kérelem
gondozási szükséglet megállapításához
idôsotthoni elhelyezés esetén
1. Az ellátást igénylô személyes adatai
Neve (születési neve): ………………………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………………………………………………………………………………
TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………………………
Lakcíme vagy tartózkodási helye: (A lakóhelyen történô vizsgálat helyét kell feltüntetni!)
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………
Törvényes képviselôjének neve, elérhetôsége: ………………………………………………. …………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………
Az ellátást igénylô:

egyedül él

F

2. Igényelt személyes gondoskodási forma
Idôsotthoni ellátás

F

Soron kívüli elhelyezés indokolt

F

3. Az idôsotthoni ellátás igénybevételéhez szükséges gondozási szükséglet megállapítását a 36/2007. (XII. 22.)
SZMM rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb körülmény alapján kérem1:
3.1. a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozata F
3.2. az ellátást igénylô egyedül él, nyolcvanadik életévét betöltötte és a települési önkormányzat gondozási szükséglete
ellenére részére házi segítségnyújtást nem biztosít F
3.3. az ellátást igénylô egyedül él, hetvenedik életévét betöltötte és lakóhelye közmûves vízellátás vagy közmûves villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan F
3.4. az ellátást igénylô egyedül él és hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül F
3.5. az ellátást igénylô egyedül él, a hallási fogyatékosságon kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül, és az
ORSZI, illetve jogelôdje szakértôi bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg F
3.6. az ellátást igénylô egyedül él, és I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetve rokkantsági járadékban részesül F
3.7. az ellátást igénylô egyedül él és munkaképességét 100%-ban elvesztette, illetve legalább 80 %-os mértékû egészségkárosodást szenvedett, és az ORSZI, illetve jogelôdje szakértôi bizottságának szakvéleménye az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg F
4. A gondozási szükséglet mértékével kapcsolatos adatok2
4.1. A személyes gondoskodást igénylô ismert betegségei:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2. A személyes gondoskodást igénylô önkiszolgálási képességét befolyásoló egyéb tényezôk:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
1

A 3. pont szerinti kérelemhez csatolni kell a bejelölt egyéb körülmény igazolása céljából a kitöltési útmutatóban felsorolt dokumentumokat.
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4.3. A személyes gondoskodást igénylô gondozási szükségletét befolyásoló életkörülményei:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
4.4. Hozzájárulok a gondozási szükségletem lakóhelyemen (tartózkodási helyemen) történô vizsgálatához.

……..………………………….…………………………………………
Személyes gondoskodást igénylô vagy törvényes képviselôje aláírása

5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68/A. §-ának (1) bekezdése alapján kérelmezem a személyes gondoskodást igénylô gondozási szükségletének vizsgálatát.
Kérelmezôi nyilvántartási szám:

……………………….………………………
Intézményvezetô

2

Akkor kell kitölteni, ha a gondozási szükséglet megállapítását nem a 3. pont alapján kérik. A kérelemhez mellékelni kell az
igénylô gondozási szükségletének megítélését szolgáló leletek és szakvélemények másolatát.
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Kitöltési útmutató, és a csatolandó mellékletek megjelölése
– Az egyedül élésrôl az 1. pontban (személyes adatok) kell nyilatkozni.
Idôsotthoni ellátás igényléséhez, ha a 3. pont szerinti körülmények valamelyike fennáll, és az igazolására elôírt dokumentumok rendelkezésre állnak, akkor a 3. pontot, egyéb esetben a 4. pontot kell kitölteni.
– A 3. pont szerinti egyéb körülmények igazolására a következô dokumentumokat kell csatolni:
3.1. a Pszichiátriai, illetve Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum vagy az ORSZI szakvéleménye
3.2. személyazonosításra alkalmas okmány életkort igazoló másolata és a jegyzô házi segítségnyújtás hiányáról szóló igazolása
3.3. személyazonosításra alkalmas okmány életkort igazoló másolata és a jegyzônek a közmûves vízellátás vagy a közmûves villamosenergia-ellátás hiányáról szóló igazolása
3.4. az ellátást megállapító jogerôs határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata
3.5. az ORSZI, illetve jogelôdje (Országos Orvosszakértôi Intézet) érvényes szakvéleményének másolata
3.6. a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerôs határozat, vagy a kérelem benyújtását megelôzô havi nyugdíj-folyósítási,
járadékfolyósítási csekkszelvény vagy bankszámlakivonat másolata
3.7. az ORSZI, illetve jogelôdje (Országos Orvosszakértôi Intézet) érvényes szakvéleményének másolata
Az egyes körülményekhez elôírt dokumentumok teljes körû csatolása nélkül a kérelem hiányos és a gondozási szükséglet nem állapítható meg.
Ha az igazolások nem állnak rendelkezésre, a gondozási szükséglet vizsgálatát a 4. pont szerint – lakóhelyen történô
vizsgálat lefolytatásával – lehet kérni.
– A 4. pontban feltüntetett adatok igazolására szolgáló leletek, illetve szakvélemények másolatát csak akkor kell mellékelni, ha azok rendelkezésre állnak; az iratok hiánya nem akadályozza a gondozási szükséglet vizsgálatát.
A gondozási szükségletet az ORSZI vagy a 3. pont szerinti egyéb körülmények, vagy a 4. pont szerinti lakóhelyen
történô vizsgálat alapján állapítja meg.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
13/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete
Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl
szóló 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése az államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján,
figyelemmel az államháztartás mûködési rendjérôl szóló,
többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
53. § (2) és (6) bekezdésekben elôírtakra, az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl szóló 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet
(továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:
(1) A Közgyûlés a fôpolgármesterre, a bizottságokra
átruházott hatáskörben és intézményi saját hatáskörben
2007. II. félévében végrehajtott elôirányzat-módosítások, a 2007. december 11.–december 31. között pótelôirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett
pénzeszközök, az intézményi többletbevételek tervbevétele, a fôvárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi
elôirányzatokat érintô határozatainak átvezetése miatt az
alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított
kiadási fôösszeget
11 118 269 ezer Ft-tal,
bevételi fôösszeget
11 118 269 ezer Ft-tal
megemeli,
és Budapest Fôváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése
módosított kiadási
fôösszegét
549 227 345 ezer Ft-ban,
módosított bevételi
fôösszegét
518 011 645 ezer Ft-ban,
hiányának összegét
31 215 700 ezer Ft-ban
Az (1) bekezdés szerinti:
• bevételi fôösszeg változás elôirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 3. oszlopa,
• a módosított bevételi fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti összegét az 1. sz. melléklet 4. oszlopa
szerint határozza meg.
(3) A fôpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2007. II. félévben
végrehajtott elôirányzat-módosításokat az alaprendeleten
átvezeti.
(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen
14 849 ezer Ft,
a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” címen
32 281 ezer Ft
összegû központi támogatást és egyidejûleg megemeli az
alábbi címek elôirányzatát:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok”
cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre elôirányzatát
40 299 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan idôskorúak járadéka miatt a „7206
Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon
belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
2 583 ezer Ft-tal,
c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és
hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát
4248 ezer Ft-tal.
(5) a) Megemeli a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím bevételi elôirányzatát 2 906 846 ezer Ft-tal,
és egyidejûleg
– megemeli:
a helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok kiegészítô támogatására kapott
10 723 ezer Ft-tal
a „6005 Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a személyi juttatások elôirányzatát,
– csökkenti a 8002/2007. (MK 66.) GKM-BM együttes
tájékoztatója szerint a helyi közforgalmú közlekedés
normatív támogatására a Fôvárosi Önkormányzat részére megítélt 32 198 072 ezer Ft-ból a költségvetési
számlára 2007. decemberben beérkezett
a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel” cím bevételi elôirányzatát, forrás csere miatt.
2 838 051 ezer Ft-tal
A helyi közforgalmú közlekedés támogatására az eredeti
elôirányzathoz képest, a központi költségvetésbôl többletként érkezett
58 072 ezer Ft-tal
megemeli a „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV ZRt.)” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre elôirányzatát.
b) A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól a
BKV-HÉV személyszállítási közszolgáltatás egyszeri
költségtérítésére kapott
587 500 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel”
cím bevételi elôirányzatát, egyidejûleg azonos összeggel
megemeli a „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV ZRt.)” cím kiadási, azon belül a mûködési
célú pénzeszközátadás áht-n kívülre elôirányzatát.

114

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

(6) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésbôl kapott
33 695 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel”
cím bevételi, azon belül a támogatásértékû mûködési bevétel TB alap nélkül elôirányzatát, valamint az érintett
szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások
23 326 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
2 434 ezer Ft,
– dologi kiadások
7 375 ezer Ft,
– intézményi beruházás
560 ezer Ft.
(7) A központi költségvetésbôl a „Diák- és szabadidôsport” valamint a „Tártkapus program I–II. részlet”
támogatására kapott
17 335 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel”
cím bevételi, azon belül a támogatásértékû mûködési bevétel TB alap nélkül elôirányzatát, egyidejûleg azonos
összeggel megemeli a „8413 Sportcélú támogatás” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre elôirányzatát.
(8) A 2007. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében:
A címzett támogatás maradványából 2007. II. félévében
felhasznált kiadások tervbevétele miatt megemeli a
„8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi elôirányzatát
909 342 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül
• a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció feladat elôirányzatát 29 800 ezer Ft-tal,
• a FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem feladat
elôirányzatát
879 542 ezer Ft-tal.
(9) Az OEP által finanszírozott intézményeknél a
struktúraváltásból adódóan, valamint az OEP év végi elszámolása alapján
1 101 021 ezer Ft-tal
csökkenteni az érintett egészségügyi intézmények bevételi, azon belül
• támogatásértékû mûködési bevételt TB alapból
942 521 ezer Ft-tal,
• az intézményi mûködési bevételeket
158 500 ezer Ft-tal.
Ezzel egyidejûleg azonos összeggel csökkenti az érintett
egészségügyi intézmények kiadási elôirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások
483 163 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok 146 312 ezer Ft,
– dologi kiadások
430 934 ezer Ft,
– mûködési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre
3242 ezer Ft,
– intézményi beruházások
37 370 ezer Ft.
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(10) Az egészségügyi intézményeket érintôen:
a kiemelt elôirányzatok közötti technikai jellegû átcsoportosítások miatt módosítja az érintett egészségügyi intézmények bevételi és kiadási elôirányzatát,
a kiadásból:
– dologi kiadások elôirányzata
csökken
178 935 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások elôirányzata nô
178 935 ezer Ft-tal,
a bevételbôl:
– támogatásértékû mûködési bevétel
TB alap nélkül elôirányzata csökken
100 000 ezer Ft-tal,
– támogatásértékû mûködési bevétel
TB alapból bevétel elôirányzata nô
100 000 ezer Ft-tal.
(11) A szociálpolitikai intézményeket érintôen:
a) a bevételi többletek tervbevétele érdekében megemeli az érintett intézmények bevételi, azon belül
az intézményi mûködési bevételek elôirányzatát
20 997 ezer Ft-tal,
a támogatásértékû mûködési bevétel TB alap nélkül elôirányzatát
45 000 ezer Ft-tal.
Egyidejûleg azonos összeggel megemeli a kiadási,
azon belül
a személyi juttatások elôirányzatát
48 652 ezer Ft-tal,
a dologi kiadások elôirányzatát
17 345 ezer Ft-tal.
b) a kiemelt elôirányzatok közötti technikai jellegû átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények kiadási elôirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások elôirányzata
csökken
2 946 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelô járulékok
elôirányzata csökken
11 916 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások elôirányzata nô 9 300 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások elôirányzata nô
1 895 ezer Ft-tal,
– intézményi felújítások elôirányzata nô
3 667 ezer Ft-tal.
(12) Az oktatási intézményeket érintôen a kiemelt
elôirányzatok közötti technikai jellegû átcsoportosítások
miatt módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási elôirányzatát az alábbiak szerint:
– személyi juttatások elôirányzata
csökken
462 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelô járulékok
elôirányzata csökken
1247 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatásai
elôirányzata nô
1000 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások elôirányzata nô 709 ezer Ft-tal.
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(13) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményeket
érintôen a kiemelt elôirányzatok közötti technikai jellegû
átcsoportosítások miatt módosítja az érintett intézmények
támogatási és kiadási elôirányzatát az alábbiak szerint:
– személyi juttatások elôirányzata
csökken
2 022 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelô járulékok
elôirányzata csökken
19 278 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatásai
elôirányzata csökken
305 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások elôirányzata nô 17 074 ezer Ft-tal.
– intézményi beruházások elôirányzata nô
4 531 ezer Ft-tal.
(14) A Városligeti Mûjégpályát érintôen a kiemelt
elôirányzatok közötti technikai jellegû átcsoportosítások
miatt módosítja az „1502 Városligeti Mûjégpálya” cím
kiadási elôirányzatát az alábbiak szerint:
– személyi juttatások elôirányzata
csökken
425 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelô járulékok
elôirányzata csökken
136 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások elôirányzata nô 561 ezer Ft-tal.
(15) A fôkönyvelôséget érintôen a kiemelt elôirányzatok közötti technikai jellegû átcsoportosítások miatt módosítja a „7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak
kiadásai” cím kiadási elôirányzatát az alábbiak szerint
– dologi kiadások elôirányzata
csökken
9600 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások elôirányzata nô
9600 ezer Ft-tal.
(16) A 2007. évi költségvetési beszámolóval való
összhang biztosítása érdekében csökkenti a „4214 Budapest Fôváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
316 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
237 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
79 ezer Ft,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül mûködési célú
tartalék elôirányzatát.
(17) A 2007. december hónapban kapott fôpolgármesteri elôirányzat fel nem használt része miatt csökkenti
„2103 Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, Dózsa
György út” cím támogatási és kiadási azon belül a dologi kiadások elôirányzatát
50 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9121 Fôpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a
mûködési célú tartalék elôirányzatát.
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(18) A fôpolgármesteri hatáskörben átcsoportosított
intézményi felújítások 2007. évi költségvetési beszámolóval való egyezôsége érdekében csökkenti a „3329
Kölcsey Ferenc Gimnázium” cím támogatási és kiadási,
azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások elôirányzatát
3125 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „3507 Jelky
András Ruhaipari Szki. és Gimnázium” cím támogatási
és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások elôirányzatát.
(19) A helyi önkormányzatok létszámleépítési döntéseivel kapcsolatos pályázat elutasítása miatti elôirányzat
rendezés korrigálása érdekében csökkenti a „1107 Egyesített Szent István Kórház és Szent László Kórház –
Rendelôintézet” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
11 223 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „1108 Szent
László Kórház” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások
8502 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
2721 ezer Ft.
(20) Az 1462/2007. (IX.27.) Fôv. Kgy. határozat szerint a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet a
létszámleépítéshez kapcsolódó kiadások nem pályázható
költségeire 12 242 ezer Ft támogatást kapott azzal a feltétellel, hogy az intézmény ezt az összeget 2007. december 31-ig a Fôvárosi Önkormányzat számlájára visszautalja. Az intézmény a határozatnak eleget tett, ezért
csökkenteni a „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelôintézet” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
12 242 ezer Ft-tal,
a kiadásból:
– személyi juttatások
9274 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
2968 ezer Ft,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül mûködési célú
tartalék elôirányzatát.
(21) Az alaprendelet 26. § (9) bekezdése alapján
Munkaerôpiaci Alap képzési keretébôl 2007. december
31-ig összesen 35 896 ezer Ft-ot elôleg utalására került
sor, mûködési célú támogatási kölcsönként néhány oktatási intézmény részére. A megelôlegezett összeget az
intézmények csak 2008-ban tudják visszafizetni, ezért
annak az önkormányzat általi megelôlegezése szükséges.
Ezért csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatát
35 896 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a mûködési célú támogatási kölcsön nyújtása elôirányzatát.
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(22) A Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár XXII. Kossuth
u.-i fiókkönyvtárának létesítéséhez történt, a rendelkezésre álló elôirányzatot meghaladó kifizetés elôirányzatának rendezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék”
cím kiadási elôirányzatát
1763 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az „5401
Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi
beruházás elôirányzatát, a címzett támogatás beérkezését
követôen visszapótlási kötelezettséggel.
(23) Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében az OBSI fekvô és járóbeteg szakellátás átvétele miatt 509 fôvel növeli az „1104 Péterfy
Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ” cím létszámkeretét tartós jelleggel 2007. november 01-jével.
(24) Az alaprendelet 12. § (6) bekezdése alapján a
központilag kezelt felújításoknak a tényleges teljesítéssel
azonos összegû lebontása miatt csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegû támogatási kerete” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi
felújítások elôirányzatát
38 713 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel
támogatott intézményi felújítások elôirányzatát.
(25) A Zugló és Városliget Térfigyelô Rendszer Társulásnál 2007. év júniusára kifizetett tizenharmadik havi
illetmény fedezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím elôirányzatát
88 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „6004 Zugló
és Városliget Térfigyelô Rendszer Társulás” cím támogatási és kiadási elôirányzatát
a kiadásból:
– személyi juttatások
67 ezer Ft,
– munkaadókat terhelô járulékok
21 ezer Ft.
(26) A 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.–Bosnyák tér)
építése beruházási feladathoz 65 550 000 ezer Ft állami
támogatás lett megtervezve, amely a központi szabályozás értelmében felülrôl nyitott kasszából. A beruházás kiadási elôirányzatának biztosítása érdekében a felülrôl
nyitott állami támogatás többletet – 3 781 000 ezer Ft-ot –
az eredeti költségvetésben támogatásértékû bevétel
címen terveztük meg. Év végéig a beruházás tényleges
kiadásához az állami támogatás sem került teljes összegben lehívásra, ezért csökkenti a „8536 Támogatásértékû
felhalmozási bevétel” cím bevételi elôirányzatát
3 781 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.–Bosnyák tér) építése feladat kiadási, azon belül
a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre elôirányzatát.
(27) A 2007. évi teljesítések ismeretében, a beruházásokra el nem számolható hitelkamat rendezése miatt
csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím ki-
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adási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre:
– a 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.–Bosnyák tér)
feladat elôirányzatát
542 800 ezer Ft-tal,
– az M-2 metróvonal felújítása feladat
elôirányzatát
811 300 ezer Ft-tal,
– az M-2 metróvonal jármûállomány
cseréje feladat elôirányzatát 178 800 ezer Ft-tal,
– a Villamos jármûfejlesztésre átadás
feladat elôirányzatát
646 500 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „8405 Adósságszolgálat” cím
kiadási, azon belül a dologi kiadások elôirányzatát
2 179 400 ezer Ft-tal.
(28) Az állami támogatásként 2007-ben nem teljesült
TEÚT támogatás összegével
494 145 ezer Ft-tal
csökkenti a „8536 Támogatásértékû felhalmozási bevétel” cím bevételi elôirányzatát,
egyidejûleg csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím
kiadási, azon belül az intézményi felújítás elôirányzatát
494 144 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím bevételi elôirányzatát
1 ezer Ft-tal.
(29) A kulturális célú bizottsági keret terhére 2006-ban
megítélt támogatást két szervezet 2007. évben visszautalta, egy harmadik pedig, melyrôl 2007-ben döntöttek,
nem vette igénybe. Ennek rendezésére megemeli
• a „8522 Mûködési célú pénzeszköz átvétel
áht.-n kívülrôl” cím bevételi elôirányzatát
200 ezer Ft-tal,
• a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel”
cím elôirányzatát
100 ezer Ft-tal.
Továbbá csökkenti a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási azon belül a mûködési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre elôirányzatát
400 ezer Ft-tal,
egyidejûleg megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági
keret céltartalék” cím elôirányzatát
700 ezer Ft-tal.
(30) A 2007. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében csökkenti a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi elôirányzatát
2158 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi elôirányzatát.
(31) A 2007. évi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében:
megemeli a „8526 Központosított pótelôirányzatok” cím
bevételi elôirányzatát
1 ezer Ft-tal,
egyidejûleg
– megemeli a „9300 Általános tartalék”
elôirányzatát
1 ezer Ft-tal.
(32) A fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatokat
érintôen a határozataik alapján az érintett kiadási
elôirányzatok közötti átcsoportosításhoz, valamint a
többlet bevétel tervbevételéhez kapcsolódóan az alábbi
elôirányzat-rendezéseket hajtja végre:
megemeli a „8601 Fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok elôirányzatai” cím bevételi elôirányzatát
11 345 ezer Ft-tal,
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a bevételbôl:
– intézményi mûködési bevételek
2 167 ezer Ft,
– támogatásértékû mûködési bevétel
TB alap nélkül
3 705 ezer Ft,
– mûködési célú pénzeszköz átvétel
áht.-n kívülrôl
5 473 ezer Ft,
egyidejûleg módosítja a cím kiadási elôirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások elôirányzata nô 2 096 ezer Ft-tal,
– munkaadókat terhelô járulékok
elôirányzata nô
209 ezer Ft-tal,
– ellátottak pénzbeli juttatásai
elôirányzata nô
425 ezer Ft-tal,
– dologi kiadások elôirányzata
csökken
2 994 ezer Ft-tal,
– mûködési célú pénzeszköz átadás
áht.-n kívülre elôirányzata nô
7 182 ezer Ft-tal,
– támogatásértékû mûködési kiadás
elôirányzata nô
3 550 ezer Ft-tal,
– mûködési célú tartalék elôirányzata
csökken
400 ezer Ft-tal,
– intézményi beruházások
elôirányzata nô
1 277 ezer Ft-tal.
(33) A kiadási elôirányzatok változását e rendelet
5. számú mellékletének 3. számú oszlopa, a módosított
kiadási fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti összegét e
rendelet 6. számú mellékletének 4. számú oszlopa szerint
határozza meg.
2. §
(1) Az alaprendelet 1/b. sz. táblázata érintett részei
e rendelet 2. sz. melléklete szerint módosulnak.
(2) Az alaprendelet 1/c. sz. táblázata érintett részei
e rendelet 3. sz. melléklete szerint módosulnak.
(3) Az alaprendelet 1/e. sz. táblázata érintett részei
e rendelet 4. sz. melléklete szerint módosulnak.
(4) Az alaprendelet 3. sz. táblázata érintett részei
e rendelet 6. sz. melléklete szerint módosulnak.
(5) Az alaprendelet 3/d sz. táblázata érintett részei
e rendelet 7. sz. melléklete szerint módosulnak.
(6) Az alaprendelet 4. sz. táblázata érintett részei
e rendelet 8. sz. melléklete szerint módosulnak.
(7) Az alaprendelet 5. sz. táblázata érintett részei
e rendelet 9. sz. melléklete szerint módosulnak.
3. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az
alaprendelet 2007. december 31-i hatályú módosítását
jelenti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

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

A Budapest Fôváros Önkormányzata 11/2007. (III. 14.)
Fôv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján a fôpolgármesterre, a
bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2007. II. félévben végrehajtott elôirányzatmódosítások, a központi költségvetésbôl kapott állami
támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételi elôirányzatokat érintô határozatok átvezetése, és egyéb, a feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve
a közgyûlési döntésekbôl eredô elôirányzat rendezések
teszik szükségessé.

Részletes indokolás
Az 1. § (1) bekezdése a 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási fôösszegének változásáról rendelkezik.
Az 1. § (2) bekezdése – a kapcsolódó 1. sz. melléklettel – a bevételi fôösszeg elôirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.
Az 1. § (3) bekezdése az átruházott és az intézményi
saját hatáskörben 2007. II. félévében végrehajtott
elôirányzat-változásokat rögzíti.
Az 1. § (4)–(8) bekezdései az állami támogatás módosításait, és a meghatározott célú átvett pénzeszközök
tervbevételét tartalmazzák.
Az 1. § (9) bekezdése az OEP által történô finanszírozás miatt szükségessé vált elôirányzat-módosításokat
tartalmazza.
Az 1. § (10)–(31) bekezdései a feladat végrehajtás során szükségessé vált elôirányzat-módosításokat tartalmazzák.
Az 1. § (32) bekezdése a fôvárosi területi kisebbségi
önkormányzatok elôirányzat-változását tartalmazza.
Az 1. § (33) bekezdése – a kapcsolódó 5. sz. melléklettel – a kiadási elôirányzat-csoportok változását rögzíti.
A 2. § – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1/b., 1/c., 1/e., 3., 3/d., 4., és 5. számú táblázatait érintô módosításokat tartalmazza.
A 3. § a rendelet hatálybalépésének idôpontjaként a
kihirdetés napját határozza meg biztosítva ezáltal, hogy
a zárszámadási rendelet-tervezet elôkészítése a módosítások figyelembevételével történhessen.
Az 1–2. §-ok 2007. december 31-i hatálybalépésére
az államháztartás mûködési rendjérôl szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és
(6) bekezdéseiben foglalt szabályozás alapján van
lehetôség.
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1. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása
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2. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása
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3. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása
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4. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 1/e. számú táblázatának módosítása
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5. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

132
FÔVÁROSI KÖZLÖNY
2008. március 12.

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

134
FÔVÁROSI KÖZLÖNY
2008. március 12.

6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
A 11/2007. (III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása
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6. számú melléklet a 13/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendelethez
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
14/2008. (III. 12.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) és 18. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja.

1. §
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
5. számú melléklete „II. A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet „Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság” cím a következô
24. ponttal egészül ki:
„24. Tájékoztatást kérhet a Fôvárosi Közterületfelügyelet igazgatójától a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô közterületek használatáról.”

2. §
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

INDOKOLÁS

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

A Fôváros kiemelt közösségi közlekedési csomópontjaiban található aluljárókban tapasztalható állapotok arra
sarkallták a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottságot, hogy a helyzet normalizálása érdekében fellépjen
meglévô eszközei segítségével. Az aluljárók életét jellemzô anomáliák egyik forrása a jogosulatlan közterülethasználat. Az engedély nélkül árusítók „standjaikkal”,
portékájukkal akadályozzák a gyalogos közlekedést, nehezítik az aluljárók biztonságának fenntartását, ellenôrzését, az engedéllyel rendelkezô kereskedôkkel szemben
tisztességtelen módon jutnak elônyökhöz.
A 60/1995. (X. 20.) Fôv. Kgy. r. számú rendeletben
foglaltak szerint a Városfejlesztési és Városképvédelmi
Bizottság dönt a Fôváros tulajdonában lévô közterületekre vonatkozó közterület-használati engedélyek kiadásának
ügyében. A 74/1999. (XII. 30.) Fôv. Kgy. r. számú rendeletben foglaltak szerint a Fôvárosi Közterület-felügyelet
(a továbbiakban Felügyelet) feladata a közterületek jogos használatának ellenôrzése. A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet kizárólag a Városrendészeti
Bizottságot hatalmazza fel arra, hogy a Felügyelet
vezetôjét beszámoltassa. Mindezekbôl következik, hogy
a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság és a
Felügyelet közötti közvetlen visszacsatolásra nincsen
lehetôség, holott a Bizottság álláspontja szerint az nagyban segítené munkáját.

Általános indokolás
A Fôvárosi Közgyûlés Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága hatásköreinek bôvítése a Bizottság és
a Fôvárosi Közterület-felügyelet szakmai együttmûködésének hatékonyabbá tételét szolgálja.

A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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II. RÉSZ
Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2008. február 15-i rendkívüli ülésének
jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

117/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg
a „Javaslat bizottsági tag pótlására” címû elôterjesztést.

123/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1/a. Javaslat bizottsági tag pótlására.
1/b. Javaslat bizottsági tag cseréjére.
2. A Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek
2008. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.
3. Javaslat a népszavazáshoz kapcsolódó vadplakát-ragasztási gyakorlat megszüntetésére és
ideiglenes hirdetô-berendezések biztosítására.
4. Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével
kapcsolatban.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
118/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat bizottsági tag cseréjére” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
119/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a népszavazáshoz kapcsolódó vadplakátragasztási gyakorlat megszüntetésére és ideiglenes
hirdetô-berendezések biztosítására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
120/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Javaslat a BKV használtbusz
beszerzésével kapcsolatban” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
121/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a BKV használtbusz
beszerzésével kapcsolatban” címû elôterjesztés
személyi javaslatok utáni tárgyalására vonatkozó
indítványt.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
122/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 4. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BKV használtbusz beszerzésével kapcsolatban” címû elôterjesztést.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag pótlására.
Elôadó: dr. Steiner Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
124/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
megválasztja dr. Kökény Mihályt az Egészségügyi
és Szociálpolitikai Bizottság tagjává 2008. február
15-ei hatállyal.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
változtatás átvezetésérôl az SZMSZ-ben.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági tag cseréjére.
Elôadó: dr. Steiner Pál
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
125/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi dr. Trippon Norbert lemondását a
jogi és ügyrendi bizottsági tagságáról és egyidejûleg megválasztja dr. Futó Gábort a Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjává 2008. február 15-ei hatállyal.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a
változtatás átvezetésérôl az SZMSZ-ben.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 2. pontja: A Fôvárosi Önkormányzatot
és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek 2008. évi megosztásáról szóló rendelettervezet.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 9/2008. (II. 28.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletô bevételek
2008. évi megosztásáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
126/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
kezdeményezi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál a Fôvárosi Önkormányzat
és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló módosított 2006. évi CXXXIII. törvény és a kapcsolódó egyéb jogszabályok közti
összhang megteremtése érdekében a szükséges
jogszabály-módosítások elôkészítését. Felkéri a
fôpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti levél
aláírására és kiadására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 3. pontja: Javaslat a népszavazáshoz
kapcsolódó vadplakát-ragasztási gyakorlat megszüntetésére és ideiglenes hirdetô-berendezések biztosítására.
Elôadó: Bojár Iván András
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
127/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonva a Városfejlesztési és
Városképvédelmi Bizottság és a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága hatáskörét, hozzájárul ahhoz, hogy
a Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt. az 1. számú
mellékletben szereplô lista szerinti közterületeken
népszavazással kapcsolatos hirdetô-berendezéseket
helyezzen el díjmentesen. Az 1. számú mellékletben
szereplô lista szerinti közterületeken max. 4–4 db
hirdetô-berendezés állítható fel. A hirdetô-berendezések a kihelyezéstôl, azaz 2008. február 25-tôl
vehetôk igénybe a népszavazástól számított 10. napig, azaz 2008. március 19-ig. Egyidejûleg felhatalmazza a fôpolgármestert a tulajdonosi hozzájárulásban szereplô feltételeknek megfelelô használati megállapodás aláírására, továbbá a pártok tájékoztatására a hirdetô-berendezések kihelyezésérôl.
Határidô: használati megállapodás aláírása tekintetében 2008. február 22.
A kihelyezésrôl szóló tájékoztatás tekintetében a
kihelyezéstôl számítva azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

2008. március 12.

128/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt.-t bízza meg
a hirdetô-berendezések beszerzésével, kihelyezésével, begyûjtésével, valamint a közterületek eredeti
állapotba történô helyreállításával. Felkéri a fôpolgármestert, hogy a fentiek végrehajtása érdekében
gondoskodjon a Fôvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Közszolgáltatási Szerzôdése módosításáról.
Határidô: a Közszolgáltatási Szerzôdés módosításának kezdeményezése 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
129/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
A feladat ellátásához általános tartalék terhére
5 M Ft forrást biztosít. A pénzeszköz átadására a
feladat ellátását követôen utólag, a 2008. évi költségvetés elfogadását követôen kerül sor.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás elôkészítésérôl gondoskodjon.
Határidô: 2008. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
130/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a 2. számú mellékletben megjelölt
nyilatkozatot és felkéri a frakciókat a nyilatkozat
aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 4. pontja: Javaslat a BKV használtbusz
beszerzésével kapcsolatban.
Elôadók: dr. Bagdy Gábor, Wertán Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
131/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós Istvánnak a vita lezárására
vonatkozó ügyrendi indítványát.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
132/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy fel kívánja tárni a teljes igazságot a
BKV busztender ügyében.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
133/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
egyszeri alkalommal elvonja a Gazdasági Bizottság
hatáskörét, és mint a BKV Zrt. egyszemélyi tulajdonosa, felkéri a BKV Zrt. Felügyelôbizottságát,
hogy a társaság használt autóbusz beszerzésével
kapcsolatos kérdést soron kívül, teljes körûen vizs-
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gálja ki, és 15 napon belül tegyen jelentést a vizsgálat eredményérôl a Közgyûlésnek.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
134/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a jelenlegi napirendi pont tárgyalását felfüggeszti és azt a Felügyelôbizottság jelentésének birtokában folytatja.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

135/2008. (II. 15.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2008. január 31-ei ülésén – a végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban – elfogadott 906,2 M Ft-os támogatást visszavonja.
Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2008. február 15-i rendkívüli ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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