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I. RÉSZ
Budapest Fôváros Közgyûlésének
16/2008. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja:

INDOKOLÁS
Általános indokolás

2. §

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

E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

Részletes indokolás

1. §
A Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képezô
1:4000 méretarányú térkép* az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelôen módosul.

Az 1. §-hoz
Az FSZKT tartalma a rendelet mellékletének megfelelôen módosul.
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
A 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.

*A

mellékleteket képezô térképek a Fôpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre.
A térképek megtekinthetôk az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
17/2008. (IV. 11.) önkormányzati rendelete
Budapest fôváros közigazgatási területén
a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról,
a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló
19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról
Budapest versenyképességének növelése, az életminôség javítása a fôváros közútjain a levegôszennyezés és
zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest
Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése,
a forgalom szabályozása, a közutakon történô várakozás
egységes, átlátható, racionális és méltányos szabályozása
érdekében Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában,
valamint a 63/A. §. h) pontjában, illetve a közúti közlekedésrôl szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) és (5) bekezdésében, továbbá a közterület-felügyeletrôl szóló 1999.
évi LXIII. törvény 20. §. (1) és (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a következô rendeletet alkotja:

1. §
A Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának
szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 35. §-a az alábbi, új (5) bekezdéssel egészül ki, egyúttal az (5) bekezdés számozása
(6) bekezdésre módosul:

(4) A kérelmezô köteles a kérelem elôterjesztésével
egyidejûleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló
eredeti dokumentumokat bemutatni.
(5) A kérelmet a fôpolgármester – szükség szerint az
érintett kerületi önkormányzattal történt egyeztetés alapján – megvizsgálja, és amennyiben az a rendelet elôírásainak megfelel, a kérelmezô részére a hozzájárulást
4 munkanapon belül kiadja.
(6) A fôpolgármester a korlátozott forgalmú övezetekbe és a korlátozott forgalmú utakra szóló hozzájárulás
kiadását megtagadhatja különösen, ha
a) a megengedett legnagyobb össztömeget okozó szállítmány megbontható,
b) a közút teherbírása és állapota alapján nem alkalmas arra, hogy a megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó jármû azon közlekedjék.
(7) A fôpolgármester az egy kérelmezô részére kiadható hozzájárulások számát korlátozhatja, valamint elôírhatja azt az útvonalat, amelyen a jármûnek közlekednie
kell, illetve idôbeli feltételeket állapíthat meg.”

3. §
„(5) A Köztársasági ôrezred 23 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásának, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala 7 darab ideiglenes behajtásivárakozási hozzájárulásának és a Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat 3 darab ideiglenes behajtási-várakozási
hozzájárulásának a (3) bekezdés b) pontja szerinti adatot nem kell tartalmaznia.”

A R. 46. § (3) bekezdése az alábbi d) ponttal egészül ki:
„d) ha a hozzájárulás legalább 330 napra érvényes,
akkor a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeg
alatti tehergépjármûvek esetén a kedvezmény mértéke 10%,
a 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármûvek esetén a kedvezmény mértéke
20%.”

2. §
A R. 36. § (3)–(6) bekezdése helyébe az alábbi (3)–(7)
bekezdés lép:
„(3) A Köztársasági ôrezred 23 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulás kérelmének, a Magyar
Köztársaság Információs Hivatala 7 darab ideiglenes
behajtási-várakozási hozzájárulás kérelmének és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 3 darab ideiglenes behajtásivárakozási hozzájárulás kérelmének a (2) bekezdés
d) pontja szerinti adatokat nem kell tartalmaznia.

4. §
A R. 46. § (4)–(5) bekezdése helyébe az alábbi (4)–(6)
bekezdés lép:
„(4) A Köztársasági ôrezred 23 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásáért, a Magyar Köztársaság
Információs Hivatala 7 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásáért és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 3 darab ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulásáért nem kell behajtási-várakozási díjat fizetni.
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(5) A lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás behajtási-várakozási díját a kerületi önkormányzat saját
rendeletében differenciáltan is megállapíthatja és korlátlan mértékben csökkentheti, vagy el is engedheti.
(6) A rendelet 2. és 10. számú mellékletében meghatározott idôtartamra szóló hozzájárulások mellett, azoktól
eltérô idejû hozzájárulások is kérelmezhetôk, mely esetben idôarányos behajtási, illetve behajtási-várakozási
díjat kell fizetni. Az érvényességi idô lejárta elôtt visszaadott hozzájárulások esetén az idôarányos behajtási,
illetve behajtási-várakozási díjat a hozzájárulást kiadó
köteles visszafizetni.”

5. §
A R. 9. számú melléklet, 3,5 tonnás korlátozott forgalmú területek, 1. Buda pont második francia bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„– Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig és 22 órától
5 óráig”

2008. április 11.
8. §

A R. 9. számú melléklet, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek, 4. Észak-Pest pontja az alábbi bekezdéssel
egészül ki:
„– Kivéve célforgalommal: Bogáncs utca (Régi Fóti
út és Kosd utca közötti szakasza), Duna sor, Dunakeszi
összekötô út (Károlyi Sándor utca és Harsányi Kálmán
utca közötti szakasza), Felsôkert utca, Fóti út (Váci út és
Megyeri út közötti szakasza), Ipari park utca, Íves út,
Károlyi Sándor út (Ajándék utca és a Dunakeszi összekötô út közötti szakasza), Késmárk utca, Megyeri út
(Óceánárok utca és Íves út közötti szakasza, valamint a
Váci út és a Fóti út közötti szakasza), Mélyfúró utca,
Óceánárok utca (2A számú fôközlekedési út és Megyeri
út közötti szakasza), Rákospalotai határút (Szentmihályi
út és Vezseny utca közötti szakasza), Régi Fóti út (Bogáncs utca és a városhatár közötti szakasza), Szántóföld
út (Régi Fóti út és Kosd utca közötti szakasza), Tímár utca, Váci út (Tímár utca és a 2A számú fôközlekedési út
közötti szakasza).”

9. §
6. §
A R. 9. számú melléklet, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek, 1. Észak-Buda pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„– Kivéve célforgalommal: Áldomás utca, Bécsi út
(Vörösvári út és Tégla utca közötti szakasza), Bogdáni út
(Szentendrei út és Óbudai rakpart közötti szakasza),
Bojtár utca, Csillaghegyi út, Dinamó utca, Huszti út (Kéve
utca és a Bojtár utca közötti szakasza), Jégtörô utca (Záhony utca és Óbudai rakpart közötti szakasza), Kunigunda
útja (Szôlôkert utca és a Keled út közötti szakasza), Mozaik
utca, Pünkösdfürdô utca (Szentendrei út és Királyok útja
közötti szakasza), Szôlôkert utca, Törökkô utca, Záhony
utca (Szentendrei út és Jégtörô utca közötti szakasza).”

7. §
A R. 9. számú melléklet, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek, 3. Dél-Buda pontja az alábbi bekezdéssel
egészül ki:
„– Kivéve célforgalommal: Campona utca, Dél-budai
tehermentesítô út (Egérút) (Budaörsi út és Andor utca
közötti szakasza), Hajtány sor, Háros utca (Nagytétényi
út és a 6. számú fôközlekedési út közötti szakasza), Hengermalom utca, (Budafoki út és Duna közötti szakasza),
Nagytétényi út (Növény utca és Vágóhíd utca közötti szakasza, valamint a városhatár és Campona utca közötti
szakasza), Than Károly utca, Vilmos utca (6. számú fôközlekedési út és a Nagytétényi út közötti szakasza).”

A R. 9. számú melléklet, 5. Közép-Pest harmadik
francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„– Idôbeli hatály: 7 órától 18 óráig”

10. §
A R. 9. számú melléklet, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek, 6. Kelet-Pest pontja az alábbi bekezdéssel
egészül ki:
„– Kivéve célforgalommal: Basa utca, Bökényföldi út
(Rákosligeti határút és Zsemlékes utca közötti szakasza),
Igló utca, Jászberényi út (Fehér út és Kozma utca közötti szakasza), Kereszttúri út (Pesti út és a Gyógyszergyári
utca közötti szakasza), Kôér utca (Gyömrôi út és Basa
utca közötti szakasza), Maglódi út (Jászberényi út és Sírkert út közötti szakasza), Rákosligeti határút, Sírkert út.”

11. §
A R. 9. számú melléklet, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek, 7. Dél-Pest pont második francia bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„– Kivéve: M0, M5 bevezetô szakasza (Könyves Kálmán körút és városhatár között), Gyáli út, Gyömrôi út,
Nagykôrösi út (Határ út és Hofherr Albert utca közötti
szakasza), Dél-Pest 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet, Pesterzsébet 7,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet.”
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12. §

15. §

A R. 9. számú melléklet, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek, 7. Dél-Pest pontja az alábbi bekezdéssel
egészül ki:

A R. 10. számú melléklete, az alábbi, új fejezettel egészül ki:

„– Kivéve célforgalommal: M5 bevezetô szakasza –
Szentlôrinci út csomópont le- és felhajtó ágai, Beöthy
utca, Besence utca, Csepel rakpart, Csont utca, Ecseri út
(Táblás utca és Gyáli út közötti szakasza), Grassalkovich
út, Gubacsi út (Könyves Kálmán körút és Szabadkai út
közötti szakasza), Hajóállomás utca, Helsinki út (Meddôhányó utca és Grassalkovich út közötti szakasza), Helyi
kikötô út, Hídépítô utca, Illatos út, Kén utca, Kvassay
Jenô út, Laczkovics utca, Meddôhányó utca, Mester utca
(Könyves Kálmán körút és Illatos út közötti szakasza),
Méta utca (Nagykôrösi út és Besence utca közötti szakasza), Nagykôrösi út (Hofherr Albert utca és Hunyadi
János utca közötti szakasza), Ócsai út, Soroksári út (Vágóhíd utca és Illatos út közötti szakasza), Szentlôrinci út
(Nagykôrösi út és Köves út közötti szakasza), Táblás utca,
Üllôi út (városhatár és a Benczúr utca közötti szakasza),
Zádor utca.”

„Kombinált 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
12t–16t
tgk.

16t–24t
tgk.

24t–32t
tgk.

32t felett
tgk.

Buda

16 000

24 000

40 000

70 000

Pest

26 800

40 200

67 000

117 250

Övezet

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

16. §
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

13. §
A R. 9. számú melléklet, 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek, 8. Csepel pontja az alábbi bekezdéssel
egészül ki:

INDOKOLÁS

Általános indokolás
„– Kivéve célforgalommal: 8655. utca, Bajáki Ferenc
utca, Budafoki út, Corvin utca, Csepeli út (a városhatár
és 8655. utca közötti szakasza), Csôgyár utca (Budafoki út
és Corvin utca közötti szakasza), Duna utca, II. Rákóczi
Ferenc út (a városhatár és a Posztógyár utca közötti szakasza), Petróleum utca, Posztógyár utca, Szabadkikötô út,
Védgát utca.”

14. §
A R. 9. számú melléklete az alábbi, új fejezettel egészül ki:
„Kombinált 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
1. Buda
– Terület: az Észak-Buda, a Hegyvidék és a Dél-Buda
12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek területe.
2. Pest
– Terület: az Észak-Pest, a Kelet-Pest, a Közép-Pest,
a Dél-Pest és a Csepel 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek területe.”

A 74/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módosította
a Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás
díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendeletet.
A módosítás két lépcsôben lépett hatályba. 2008. január
1-én meghatározásra kerültek a korlátozott forgalmú
övezetek és a korlátozott forgalmú közutak, az övezetekbe
érvényes hozzájárulások, azok kiadásának menete, valamint a hozzájárulásokhoz tartozó díjak. 2008. március 1-tôl
pedig az addig nem szabályozott területeken 12 tonnás
teherforgalmi korlátozás került bevezetésre.
2008. január 1. óta több fuvarozó szervezet kereste
meg a Fôvárosi Önkormányzatot, amelyben a jelezték a
74/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet által bevezetett
rendelkezések gyakorlati alkalmazásának nehézségeit.
A lefolytatott egyeztetések alapján a rendelet felülvizsgálatra került, melynek eredményeként jelen módosítás
pontosítja a szabályozást.
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Részletes indokolás

Az 5. §-hoz

Az 1. §-hoz

A 74/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet tévesen határozta meg a Buda 3,5 tonnás korlátozott forgalmú övezet
idôbeli hatályát, így javításra van szükség.

A Köztársasági ôrezred a Köztársasági ôrezred feladatáról, hatáskörérôl és illetékességérôl szóló 69/1997
(XII. 29.) BM rendeletben meghatározott feladatok, a
Magyar Köztársaság Információs Hivatala és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben foglalt
feladatok ellátását végzi. Munkájuk során olyan gépjármûvekkel kell a védett övezetekbe behajtaniuk, amelyek
azonosítóit védetten kezelik és nyílt adatbázisokba nem
adhatják meg, ezért indokolt, hogy a három szervezet a
rendeletben meghatározott hozzájárulás darabszámig
rendszám nélküli ideiglenes behajtási-várakozási hozzájárulást kaphasson.

A 2. §-hoz
A fôpolgármester hatáskörébe tartozó hozzájárulások
kiadását pontosítja. Az 1. §-ban megjelölt indokok alapján a három szervezet meghatározott számú kérelmének
nem kell tartalmaznia a rendszámot, valamint a behajtási
és a behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásának határideje is csökken.

A 6–8. §-okhoz
Az Észak-Buda, Dél-Buda és Észak-Pest 12 tonnás
korlátozott forgalmú övezetekben a behajtási hozzájárulás nélkül, célforgalommal igénybe vehetô közutak felsorolását tartalmazza.

A 9. §-hoz
A 74/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet tévesen határozta meg a Közép-Pest 12 tonnás korlátozott forgalmú
övezet idôbeli hatályát, így javításra van szükség.

A 10–13. §-okhoz
A Kelet-Pest, Dél-Pest és Csepel 12 tonnás korlátozott
forgalmú övezetekben a behajtási hozzájárulás nélkül,
célforgalommal igénybe vehetô közutak felsorolását tartalmazza, amely a Kelet-Pest övezethez nem tartozó közutak pontosítását is magában foglalja.

A 3. §-hoz
A behajtási és a behajtási-várakozási díjkedvezményeket egészíti ki azzal, hogy a környezetvédelmi szempontú kedvezmények mellett a legalább 330 napra kiváltott hozzájárulások esetén díjkedvezményt biztosít a
kérelmezô számára.
A 4. §-hoz
A Köztársasági ôrezred, a Magyar Köztársaság Információs Hivatala és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
meghatározott keretek közti behajtási-várakozási díj
mentes hozzájárulásait szabályozza. Ezen kívül a rendelet 2. és 10. számú mellékleteiben meghatározott idôtôl
eltérôen kiadott hozzájárulások behajtási és behajtásivárakozási díjainak pontosítására van szükség.

A 14. §-hoz
Fuvarozói részrôl merült fel az az igény, hogy a
12 tonnás korlátozott forgalmú övezeteket egy, esetleg
két hozzájárulással is igénybe lehessen venni, amelyhez
létre kell hozni a budai és a pesti kombinált 12 tonnás
korlátozott forgalmú övezetet.

A 15. §-hoz
A kombinált 12 tonnás korlátozott forgalmú övezetek
havi behajtási díjait szabályozza.

A 16. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
18/2008. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet
alkotja.
1. §
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
(továbbiakban: SzMSz) 6. számú melléklete VII. Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság fejezet 18. címe alatti
szövegrész hatályát veszti.

INDOKOLÁS

Általános indokolás
A Fôvárosi Közgyûlés 2008. június 30-i hatállyal
a Pedagógus és Nôvérszállót (Budapest, IX., Gyáli út
33–35.) mint önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszüntette. Jogutódként kijelölte a
Fôvárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményeit (1134 Budapest, Dózsa
György út 152.). A fentieknek megfelelôen bekövetkezett változás a SzMSz 6. számú mellékletében is átvezetésre kerül.

2. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A Közgyûlési döntéseknek megfelelôen törli a megszüntetett intézmény nevét és székhelyét az Oktatási és
Ifjúságpolitikai Bizottság feladatkörébe tartozó intézmények felsorolásából.

Az 2. §-hoz
A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
19/2008. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott
oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó
térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló
73/1996. (XII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

A közoktatásról szóló, 1996.évi LXII. törvénnyel módosított 1993.évi LXXIX. tv. 124. § (21) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a Fôvárosi Közgyûlés az
alábbi rendeletet alkotja.

1. §
A Fôvárosi Önkormányzat által fenntartott oktatásinevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és
tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996.
(XII. 20.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § j) pontja hatályát veszti.

INDOKOLÁS

Általános indokolás
A Fôvárosi Közgyûlés 2008. július 1-tôl a Pedagógus
és Nôvérszállót (Budapest IX., Gyáli út 33–35.) mint
önállóan gazdálkodó költségvetési intézményt jogutóddal megszünteti.

Részletes indokolás
Az 1. §-hoz

2. §
A rendelet 4. § (3) bekezdése hatályát veszti.

3. §

A rendelet hatálya nem terjed ki a megszüntetett intézményre.

A 2. §-hoz

A rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

A pedagógusok, gyermekvédelmi és egészségügyi
szakalkalmazottak eddig önköltségi áron vették igénybe a
férôhelyeket, a módosítás után piaci áron vehetik igénybe.

A 3. §-hoz
dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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II. RÉSZ
Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2008. február 28-i ülésének
jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

136/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 28. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Margitsziget védelmére” címû elôterjesztést.

141/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ebédszünet utáni elsô pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
137/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 24. pontként tárgyalja meg
a „Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. Társasági Szerzôdésének újabb módosítására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
138/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat „B+R kerékpártárolók létesítése” tárgyú
pályázat benyújtására a Közép-magyarországi
Operatív Program (KMOP) -2007-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése c. pályázati kiírására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
139/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 22. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi
döntésre” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
140/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg a
„Budapest Fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005.
(IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló
74/2007. (XII. 28.) rendelet hatályon kívül helyezésérôl” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
142/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl az „Elôterjesztés a Fôvárosi
Önkormányzat környezetbarát mûködését elôsegítô
intézkedésekrôl” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
143/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl „A II. világháborúban elesett
XII. kerületi polgári áldozatok emlékmûvének elhelyezése a XII. kerületben” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
144/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére” címû elôterjesztés napirendrôl történô levételére vonatkozó
indítványt.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
145/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok (szociálpolitikai és
informatikai feladatok), 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok (hivatal által
végzett feladatok)” címû elôterjesztést nem veszi
napirendjére.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

146/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat Európai Uniós támogatással megvalósuló
közúthálózat-fejlesztési beruházás meghatározására” címû elôterjesztést.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
147/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „2008-as Paraméterkönyv felülvizsgálata” címû elôterjesztést nem veszi napirendjére.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
148/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
01. Javaslat a Károlyi Kórház mûködési költségelôleg kérelmének kezességvállalására és fôvárosi önrész biztosítására.
02. Javaslat a Fôvárosi Központi Egészségügyi
Beszerzô és Szervezô Kft. jegyzett tôkéjének
pótlására.
03. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények formáiról,
azok igénybevételérôl szóló 30/1993. (VIII. 1.)
Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
04. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi költségvetésérôl szóló 11/2007.
(III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
05. Pályázat a helyi önkormányzatok közmûvelôdési érdekeltségnövelô támogatására.
06. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti
és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
07. Budapest fôváros közigazgatási területén a
jármûvel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen jármûvek tárolásának szabályozásáról
szóló 19/2005. (IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról szóló 74/2007. (XII. 28.) rendelet hatályon kívül helyezésérôl.
08. Budapest csatlakozása a Gyermekbarát Városok Európai Hálózatához (European City
Network, Cities for Children).
09. Együttmûködési megállapodás Budapest és
Tirana között.
10. Javaslat mûködô lakásotthonok elhelyezési
feltételei szinten tartásának, javításának támogatására kiírt pályázaton való részvételre
és a pályázati önrész biztosítására.

11.
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Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Cigányház – Romano Kher ágazati átsorolására.
12. Javaslat Világörökség Városok Szervezete és
a Történeti Városok Ligája tagdíjainak biztosítására.
13. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmények alapító
okiratának módosítására.
14. Javaslat a kulturális intézmények alapító okiratának módosítására.
15. Javaslat a Pro Cultura Urbis közalapítvány
alapító okiratának módosítására.
16. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.
17. A Fôpolgármesteri Hivatal alapító okiratának
módosítása.
18. Javaslat „B+R kerékpár tárolók létesítése”
tárgyú pályázat benyújtására a „Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) –
2007-2.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése” címû pályázat kiírására.
19. Javaslat Európai Uniós támogatással megvalósuló közúthálózat-fejlesztési beruházás
meghatározására.
20. A Szent Margit Kórház Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat részére történô átadásával
kapcsolatos kérelem.
21. Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és
Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos
tulajdonosi döntésre.
22. Javaslat a Cinkotai Polgárôr Egyesületnek a
Kulturált Ebtartás Programból 2006. évben
kapott támogatás felhasználásának határidô
módosítására.
23. Javaslat a „CAMINUS” Zrt.-vel kötött szerzôdés átalakítására.
24. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi
lakás bérbeadói tevékenységére.
25. Javaslat a BKSZ Budapesti Kht. társasági
szerzôdésének újabb módosítására.
26. Javaslat a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság
mûködéséhez biztosított állami normatívák
módosítására.
27. Beszámoló az építési tv. 30. §-a alapján indult
kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.
28. Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
2007. II. félévi tevékenységérôl.
29. Javaslat a XXII. kerületi Angeli utca elnevezésének megváltoztatására.
30. Javaslat a Margitsziget védelmére.
31. A Fôvárosi Közgyûlés 2008. évi munkaterv
javaslata.
32/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
Ebédszünet utáni elsô napirend:
Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2008. évi költségvetésére.
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A napirend 1. pontja: Javaslat a Károlyi Kórház mûködési költségelôleg kérelmének kezességvállalására és
fôvárosi önrész biztosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
149/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és a „Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetésére” címû
napirend után tárgyalja meg az „Összefoglaló jelentés a 4-es metró projekt 2007. évi elôrehaladásáról” címû tájékoztatót.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

152/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntést követôen
az önrész átutalásáról intézkedjék.
Határidô: a rendeletmódosítás hatálybalépését követôen azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 2. pontja: Javaslat a Fôvárosi Központi
Egészségügyi Beszerzô és Szervezô Kft. jegyzett tôkéjének pótlására.
Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

150/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet a Fôvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által nyújtandó 68 278 E Ft kamatmentes mûködési
költségelôleg kérelmével egyetért és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2007. évi pénzmaradvány
jóváhagyásával egyidejûleg biztosítja az intézmény
részére a 12 000 E Ft kamatmentes visszatérítendô
önrészt, és felhatalmazza a fôpolgármestert – az
elôterjesztés 2. sz. mellékleteként csatolt – megállapodás aláírására.
Határidô: a megállapodás aláírására azonnal, az
elôirányzat rendezésére a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásakor
Felelôs: dr. Demszky Gábor

153/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.)
Fôv. Kgy. rendelet 52. § (6) bekezdésében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott
hatáskörét, és a Fôvárosi Központi Egészségügyi
Beszerzô és Szervezô Korlátolt Felelôsségû Társaság tôkepótlására pótbefizetést rendel el 15 000 E Ft
értékben.

151/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 3. sz. mellékleteként csatolt „Mûködési Költségelôleg Szerzôdést”, egyben készfizetô kezességet vállal a Fôvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral
kötött szerzôdés megszûnésekor még fennálló, de
legfeljebb 68 278 E Ft összegû kamatmentes mûködési költségelôleg visszafizetésére és felhatalmazza a fôpolgármestert a szerzôdés, valamint a
szerzôdéshez kapcsolódó nyilatkozat aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A Fôvárosi Közgyûlés
a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal megalkotja
10/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendeletét a 2008. évi
átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

154/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Központi Egészségügyi Beszerzô és
Szervezô Kft. tôkéjének pótlásához 15 000 E Ft-ot
a 2007. évi szabad pénzmaradvány – a „9175 Céltartalék a kórházak takarékossági programjára”
cím pénzmaradványa – terhére biztosít.
A Fôvárosi Közgyûlés
a 2. számú melléklet szerinti tartalommal megalkotja 11/2008. (III. 12.) Fôv. Kgy. rendeletét a 2008.
évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy.
rendelet módosításáról.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
155/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy gondoskodjon a társaság számlájára a 15 000 E Ft utalásáról, melyet a
társaságnak az eredménytartalékba kell helyeznie.
Határidô: a 2008. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról szóló rendeletmódosítás kihirdetését követôen azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 3. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételérôl szóló
30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 12/2008. (III. 12.) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában
lévô személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények formáiról, azok igénybevételérôl szóló
30/1993. (VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 4. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2007. évi költségvetésérôl szóló 11/2007.
(III. 14.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja 13/2008. (III. 12.) számú önkormányzati rendeletét Budapest Fôváros Önkormányzata
2007. évi költségvetésérôl szóló 11/2007. (III. 14.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról az elôterjesztô által kiegészített melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 5. pontja: Pályázat a helyi önkormányzatok közmûvelôdési érdekeltségnövelô támogatására.
Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
156/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy közmûvelôdési érdekeltségnövelô
pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz 3825 E Ft összegû támogatásra az
alábbiak szerint:
– Budapesti Mûvelôdési Központ: önrész 2000 E Ft,
pályázott támogatás 2000 E Ft,
– Petôfi Csarnok Fôvárosi Ifjúsági Szabadidô
Központ Kht: önrész 1825 E Ft, pályázott támogatás 1825 E Ft.
Felkéri a fôpolgármestert a mellékelt pályázati ûrlap aláírására.
Határidô: 2007. március 10.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
157/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a közmûvelôdési
érdekeltségnövelô pályázathoz szükséges önrészt a
2008. évi költségvetésben a „9110 Közmûvelôdési
érdekeltségnövelô pályázat önrésze” céltartalékon
biztosítja.
Határidô: 2008. évi költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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158/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pozitív pályázati
döntést követôen a beérkezô támogatási összeget és
az önkormányzati önrészt utalja az érintett intézmény, ill. közhasznú társaság számlájára.
Határidô: a pályázati döntést követôen a támogatásnak a Fôvárosi Önkormányzat számlájára érkezését követô 8 banki napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
159/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy sikertelen pályázat
esetén az önrészt az intézmény, ill. közhasznú társaság számlájára utalja.
Határidô: a döntés megjelenését követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 6. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.
Elôadó: Ughy Attila
A Fôvárosi Közgyûlés
megalkotja a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 14/2008.
(III. 12.) önkormányzati rendeletét az elôterjesztô
által módosított melléklet szerinti tartalommal.
A napirend 7. pontja: Budapest fôváros közigazgatási területén a jármûvel várakozás rendjének egységes
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen
jármûvek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005.
(IV. 22.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 74/2007.
(XII. 28.) rendelet hatályon kívül helyezésérôl.
Elôadó: Szatmáryné Jähl Angéla
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
160/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
az elôterjesztés tárgyalását elnapolja.
A napirend 8. pontja: Budapest csatlakozása a Gyermekbarát Városok Európai Hálózatához (European City
Network, Cities for Children).
Elnök: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
161/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy csatlakozik a Gyermekbarát Városok Európai Hálózatához.
Határidô: 2008. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 9. pontja: Együttmûködési megállapodás
Budapest és Tirana között.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
162/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Budapest és Tirana város
közötti együttmûködési megállapodást a melléklet
szerinti tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert az együttmûködési megállapodás címû dokumentum aláírására.
Határidô: 2008.augusztus 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 10. pontja: Javaslat mûködô lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának
támogatására kiírt pályázaton való részvételre és a pályázati önrész biztosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
163/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
hozzájárul a mûködô lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten tartásának, javításának támogatására
kiírt pályázaton való részvételhez.
164/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a pályázati eljárás során
felmerülô szükséges intézkedések megtételére, a
dokumentációk, a szerzôdés aláírására.
Határidô: a pályázati eljárás befejezéséig
Felelôs: dr. Demszky Gábor
165/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Elôzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a mûködô lakásotthonok elhelyezési feltételei szinten
tartásának, javításának támogatására, az ESZA
Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. által kiírt pályázaton, a megpályázott 3 950 000 Ft támogatás
elnyeréséhez szükséges 439 000 Ft önrészt a pályázat kedvezô elbírálása esetén a 2008. évi költségvetésében biztosítja az alábbiak szerint:
– 4220 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája
Lakásotthona 6235 Bócsa, IV. körzet 156. szám
50 000 Ft,
– 4213 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona Lakásotthona 8621 Zamárdi,
Siófoki u. 8. szám 50 000 Ft,
– 430111 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona Lakásotthona 1185 Budapest,
Kuróczy Pál u. 17. szám 41 000 Ft,
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– 430116 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona Lakásotthona 2639 Bernecebaráti, Petôfi u. 24. szám 40 000 Ft,
– 430116 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona Lakásotthona 1196 Budapest,
Rákóczi u. 105. szám 38 000 Ft,
– 430110 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai Lakásotthona 1172 Budapest, Szent Imre herceg u. 46. szám 50 000 Ft,
– 430110 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai Lakásotthona 1202 Budapest, Nagysándor József u. 149. szám 50 000 Ft,
– 430112 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona I. számú Lakásotthona 1212
Budapest, Széchenyi u. 67. szám 52 000 Ft,
– 430112 Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona II. számú Lakásotthona 1212
Budapest, Széchenyi u. 67. szám 28 000 Ft,
– 3127 Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon Lakásotthona 2721 Pilis, Tölgyfa u. 13. szám
40 000 Ft.
Határidô: a pályázatról szóló döntést követô rendeletmódosítás
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 11. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat Cigány Ház – Romano Kher ágazati átsorolására.
Elôadók: Ikvai-Szabó Imre, Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
166/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat Cigány
Ház – Romano Kher – 1151 Budapest, XV., Énekes
u. 10/b. székhelyû – intézményt az oktatási ágazatba sorolja át március 1-jei hatállyal.
Határidô: 2008. március 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
167/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Cigány Ház – Romano
Kher (1151 Budapest, XV., Énekes u. 10/b.) költségvetésbeni címkódját figyelemmel az ágazati
átsorolásra megváltoztatja, az intézmény PIR törzsszámát változatlanul hagyja.
168/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása
útján gondoskodjon a Fôvárosi Önkormányzat
Cigány Ház – Romano Kher címkódjának megváltoztatásáról, valamint teljes költségvetésének az
oktatási ágazathoz történô átvezetésérôl.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2008. április havi
rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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169/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy az átsorolásból
adódó mûködési feltételeket biztosítja. Ennek érdekében felkéri a fôpolgármestert, hogy az ágazati
átsorolásból következô feltételeket – az új hatályos
jogszabályi környezetre figyelemmel – vizsgálja
meg és a 2008. I. féléves beszámolóval egyidejûleg
tájékoztassa a Közgyûlést.
Határidô: a Fôvárosi Önkormányzat 2008. szeptember havi rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
170/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Cigányház –
Romano Kher (1151 Budapest, XV., Énekes u.
10/b.) alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására és a 2. számú melléklet
szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
aláírására és kiadására.
Határidô: 2008. április 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
171/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy terjessze az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság elé azt az oktatási
programot, amellyel az intézményt mûködtetni kívánja és az oktatási program elfogadását követô
egy évben belül számoljon be a tapasztalatokról a
Közgyûlésnek.
Határidô: 2008. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 12. pontja: Javaslat a Világörökség Városok Szervezete és a Történeti Városok Ligája tagdíjainak biztosítására.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
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A napirend 13. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában lévô egészségügyi intézmények
alapító okiratának módosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
174/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelôintézet alapító okiratát
az 1/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri
a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelôintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/c. sz. melléklet szerinti tartalommal
történô kiadására.
175/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórház alapító okiratát a 2/b. sz. melléklet
szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 2/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
176/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet alapító okiratát
a 3/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri
a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Jahn
Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 3/c. sz. melléklet szerinti tartalommal
történô kiadására.

172/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal arra, hogy a VilágörökségVárosok Szervezetének tagdíját (2008-ban 4500 USD-t)
az éves költségvetésben a „7219 Tagsági díjak”
címkódon a mindenkori hivatalos MNB árfolyam
figyelembevételével biztosítja.
Határidô: mindenkori éves költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

177/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor
Kórház és Rendelôintézet alapító okiratát a 4/b. sz.
melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor
Kórház és Rendelôintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4/c. sz.
melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.

173/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Történeti Városok Ligájának tagdíját (2008-ban 100 USD-t) az
éves költségvetésben a „7219 Tagsági díjak” címkódon a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével biztosítja.
Határidô: mindenkori éves költségvetés tervezése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

178/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet alapító okiratát az 5/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint
a Fôvárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai
Intézet módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
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lalt alapító okiratának az 5/c. sz. melléklet szerinti
tartalommal történô kiadására.
179/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula
Kórház alapító okiratát a 6/b. sz. melléklet szerinti
tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
a 6/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
180/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor
utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ
alapító okiratát a 7/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Péterfy Sándor utcai KórházRendelôintézet és Baleseti Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
a 7/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására.
181/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Szent Imre
Kórház alapító okiratát a 8/b. sz. melléklet szerinti
tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Szent Imre Kórház módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a
8/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
182/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Egyesített
Szent István és Szent László Kórház-Rendelôintézet alapító okiratát a 9/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent
László Kórház-Rendelôintézet módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a
9/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
183/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Szent János
Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai alapító
okiratát a 10/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és
felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített
Kórházai módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának a 10/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
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184/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai
Kórház alapító okiratát a 11/b. sz. melléklet szerinti
tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának
a 11/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására.
185/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi
Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdô alapító
okiratát a 12/b. sz. melléklet szerinti tartalommal és
felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdô módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratának a 12/c. sz. melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
A napirend 14. pontja: Javaslat a kulturális intézmények alapító okiratának módosítására.
Elôadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
186/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy módosítja a Budapest Bábszínház
(1062 Budapest, VI., Andrássy út 69.) alapító
okiratát az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal
és felkéri a fôpolgármestert módosítás aláírására,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 1/b. sz. melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
187/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Operett Színház (1051 Budapest, Sas u. 8.) alapító okiratát. Felkéri a fôpolgármestert a 2/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
188/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Katona József Színház (1052 Budapest, Petôfi S. u. 6.) alapító okiratát. Felkéri a
fôpolgármestert a 3/a. számú melléklet szerinti
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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189/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Kolibri Színház (1061 Budapest, Jókai
tér 4.) alapító okiratát. Felkéri a fôpolgármestert a
4/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 4/b. számú melléklet szerinti
aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

195/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár (1088
Budapest, Szabó Ervin tér 1.) alapító okiratát. Felkéri a fôpolgármestert a 10/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10/b.
számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

190/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Radnóti Miklós Színház (1065 Budapest, Nagymezô u. 11.) alapító okiratát. Felkéri a
fôpolgármestert az 5/a. számú melléklet szerinti
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

196/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Mûvelôdési Központ (1119
Budapest, Etele út 55.) alapító okiratát. Felkéri a
fôpolgármestert a 11/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11/b. számú
melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

191/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Vígszínház (1137 Budapest, Szent
István krt. 6.) alapító okiratát. Felkéri a fôpolgármestert a 6/a. számú melléklet szerinti módosítás
aláírására, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat 6/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
192/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Fôváros Levéltára (1139
Budapest, Teve u. 3–5.) alapító okiratát. Felkéri a
fôpolgármestert a 7/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7/b. számú
melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
193/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapesti Történeti Múzeum (1014
Budapest, Szent György tér 2.) alapító okiratát.
Felkéri a fôpolgármestert a 8/a. számú melléklet
szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
8/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
194/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Állat- és Növénykert (1146
Budapest, Állatkerti út 6–12.) alapító okiratát. Felkéri a fôpolgármestert a 9/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
9/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

197/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Budapest Galéria (1056 Budapest,
Szabad sajtó u. 5.) alapító okiratát. Felkéri a fôpolgármestert a 12/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12/b. számú
melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
198/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Bartók Béla Emlékház (1025 Budapest, Csalán u. 29.) alapító okiratát. Felkéri a fôpolgármestert a 13/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat 13/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
199/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Napház Khamorro Klubmozi és Kisebbségi Kulturális Intézmény (1083 Budapest,
Népszínház u. 31.) alapító okiratát. Felkéri a fôpolgármestert a 14/a. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat 14/b. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 15. pontja: Javaslat a Pro Cultura Urbis
Közalapítvány alapító okiratának módosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

200/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy módosítja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány alapító okiratát az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a
módosítás, illetôleg az 1/b. sz. melléklet szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat Budapest Fôváros Önkormányzata képviseletében történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
201/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Pro Cultura Urbis Közalapítvány
alapító okirata 8. pontjának 8.1. pontját a következôre módosítja:
8.1. A Közalapítvány kezelô szerve a 6 fôbôl álló
Kuratórium.
A módosítással egyidejûleg András Ferencet (an:
Csiszár Anna, 8252 Balatonszepezd, Arany János
u. 12.) a Kuratórium tagjává választja.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 16. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
202/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötô sétány 5.) alapító okiratát az 1. b) számú melléklet
szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 1. c) számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô harminc
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
203/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát a 2. b) számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 2. c) számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô harminc napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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204/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító
okiratát a 3. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. c) számú
melléklet szerinti tartalommal történô aláírására és
kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô harminc napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
205/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános
Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) alapító okiratát a 4. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4. c) számú melléklet szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô harminc napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
206/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021
Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az 5. b)
számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a
fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5. c) számú melléklet
szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô harminc napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
207/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító okiratát a 6. b) számú melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat 6. c) számú melléklet szerinti tartalommal történô aláírására és
kiadására.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
208/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Cseppkô utcai Gyermekotthona (1025 Budapest,
Cseppkô u. 74.) alapító okiratát a 7. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
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pító okirat 7. c) számú melléklet szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô harminc napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor

209/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (3345 Mónosbél Dózsa György
út 12.) alapító okiratát a 8. b) számú melléklet
szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 8. c) számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô harminc napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
210/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Csecsemôket,
Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u.
31.) alapító okiratát a 9. b) számú melléklet szerinti
tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
9. c) számú melléklet szerinti tartalommal történô
aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô harminc napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
211/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi
út 67.) alapító okiratát a 10. b) számú melléklet
szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 10. c) számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô harminc napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
212/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081
Budapest, Alföldi u. 9–13.) alapító okiratát a
11. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri
a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11. c) számú melléklet
szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô harminc napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
213/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Fôvárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági
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Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító
okiratát a 12. b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12. c) számú
melléklet szerinti tartalommal történô aláírására és
kiadására.
Határidô: a Közgyûlést követô harminc napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 17. pontja: A Fôpolgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítása.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
214/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
módosítja Budapest Fôváros Önkormányzata Fôpolgármesteri Hivatalának alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás, valamint a
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására.
Határidô: 2008. április 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
215/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
2008. április 1-jei hatállyal forgalomképessé minôsíti
a természetben a Budapest, V., Bajcsy Zs. u. 36–38.
szám alatt található 24799/0/A/1., 24799/0/A/4.,
24799/0/A/5., 24799/0/A/7., 24799/0/A/10. és
24799/0/A/12. számú albetétben nyilvántartott ingatlanokat.
Határidô: 2008. április 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 18. pontja: Javaslat „B+R kerékpártárolók létesítése” tárgyú pályázat benyújtására a Középmagyarországi Operatív Program (KMOP) –20072.3.1/C Parkolók és csomópontok fejlesztése c. pályázati
kiírására.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
216/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy „B+R kerékpártárolók telepítése” tárgyú pályázatot nyújt be a KMOP 2007 –2.3.1/C jelû,
Parkolók és csomópontok fejlesztése címen meghirdetett pályázatára az elôterjesztésben szereplô tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert, hogy a pályázati
anyagot készíttesse el és határidôre nyújtsa be.
A beruházás megvalósításához összesen legfeljebb
10 M Ft önrészt biztosít 2008. évi költségvetésében
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a „Fôvárosi kerékpározási kultúra 2008. évi fejlesztése” c. beruházás keretében jóváhagyott elôirányzatból.
Határidô: a pályázat beadására: 2008. március 10.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 19. pontja: Javaslat Európai Uniós támogatással megvalósuló közúthálózat-fejlesztési beruházás meghatározására.
Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
217/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az elôkészítettség és a 2010-ig történô megépíthetôség figyelembevételével a Délbudai tehermentesítô út kiépítését – a rendelkezésre álló szabad európai uniós (KMOP) támogatási
keret felhasználásával – bruttó 3,5 mdFt beruházási költség figyelembevételével támogatja és felkéri
a fôpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a projekt akciótervben történô nevesítésével kapcsolatban.
Határidô: 2008. október 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
218/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a dél-budai tehermentesítô út beruházásának elôkészítési feladataira
100 M Ft költségkeretet szerepeltessen a fôváros
2008. évi költségvetésében és a vonatkozó beruházási okmányt a beruházási rendelet szerint készítse
elô.
Határidô: a költségkeret biztosítására a 2008. évi
költségvetés elfogadása, a beruházási okmány esetében 2008. április
Felelôs: dr. Demszky Gábor
219/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a 2003. július 3-án kelt, a
Fôvárosi Önkormányzat – Csepel Önkormányzata
közötti megállapodás módosítására és aktualizálására vonatkozó tárgyalások megkezdésére. Ennek
eredményeként a Csepeli gerincút II. szakasz területeinek megszerzésére vonatkozó kötelezettségvállalásokra, a szerzôdésmódosítással egyidejûleg
kerül sor.
Határidô: legkésôbb 2008. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 20. pontja: A Szent Margit Kórház Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat részére történô átadásával kapcsolatos kérelem.
Elôadó: Horváth Csaba
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a Fôvárosi Közgyûlés

220/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem támogatja Óbuda – Békásmegyer Önkormányzat részére a Szent Margit Kórház járó- és fekvôbeteg-szakellátási feladatainak, illetve a fenntartói és
vagyonkezelôi jogának 20 éves idôtartamra történô
átadását. A Fôvárosi Közgyûlés továbbra is fenntartja azon álláspontját, mely szerint a fekvôbetegszakellátásról a Fôvárosi Önkormányzat saját hatáskörben kíván gondoskodni.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
221/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntésrôl tájékoztassa Óbuda – Békásmegyer Önkormányzat
polgármesterét.
Határidô: 2008. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
222/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy Óbuda – Békásmegyer Önkormányzatával kezdeményezzen tárgyalásokat és dolgozza ki az együttmûködési megállapodás
kereteit a III. kerületi lakosok egészségügyi-szakellátására (járóbeteg-szakellátás, fekvôbeteg-szakellátás, egynapos sebészeti ellátás stb.) vonatkozóan.
A megállapodás térjen ki az érintett szakellátások
közös mûködtetési hozzájárulásának tárgykörére is.
Határidô: 2008. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 21. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei
Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.-val kapcsolatos tulajdonosi döntésre.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
223/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Schöpf-Merei Ágost Kórház és
Anyavédelmi Központ Kht. (1091 Budapest,
Bakáts tér 10., Cgj: Cg. 01-14-000585/6) és a Kórház céljára szolgáló ingatlan hasznosítására az
1523/2007. (IX. 27.) Fôv. Kgy. határozata alapján
meghirdetett nyilvános egyfordulós pályázatot
eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri a fôpolgármestert, hogy a további tulajdonosi döntésre vonatkozó javaslatokat dolgoztassa ki és terjessze a
Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2008. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 22. pontja: Javaslat a Cinkotai Polgárôr
Egyesületnek a Kulturált Ebtartás Programból 2006. évben kapott támogatás felhasználásának határidô módosítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
224/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
hozzájárul a Cinkotai Polgárôr Egyesületnek a Kulturált Ebtartás Programból 2006. évben kapott
támogatás felhasználásának 2008. február 29., valamint a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló
2008. március 30. idôpontra történô módosításához. Jóváhagyja, megköti a támogatási szerzôdés
módosítását a melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert a szerzôdés-módosítás aláírására.
Határidô: 2008. március 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 23. pontja: Javaslat a „CAMINUS”
Zrt.-vel kötött szerzôdés átalakítására.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
225/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a Budapest Fôváros Önkormányzata, a
Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a „CAMINUS” Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság között létrejövô, „szerzôdô partner személyének megváltozásáról” rendelkezô nyilatkozatot, és felkéri a
fôpolgármestert annak 2. sz. melléklet szerinti tartalommal való aláírására.
226/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Fôváros Önkormányzata, a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint a „CAMINUS” Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság között létrejövô, vállalkozási és bérleti szerzôdés kiegészítésérôl rendelkezô egyedi
megállapodást, és felkéri a fôpolgármestert annak
3. sz. melléklet szerinti tartalommal való aláírására.
227/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Fôváros Önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem között
létrejövô megállapodást, és felkéri a fôpolgármestert annak 4. sz. melléklet szerinti tartalommal
való aláírására.
Határidô: 2008. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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A napirend 24. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat 2008. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
228/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
a 29/2006. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rend. 2. § (7) bek. és
a 37. § (2) bek. alapján úgy dönt, hogy a 2008. március 1. és 2009. február 28-a közötti idôszakban a
tulajdonában lévô üres és várhatóan megüresedô
ún. „átmeneti lakásokat”, szobabérlôk házában lévô lakrészeket, és az „egyéb” lakásokat pályázat
útján történô bérbeadással hasznosítja.
229/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat rendelkezésére álló
bérlôkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat
útján, a lakások felújítását vállaló karitatív, illetve
hajléktalan ellátást végzô szervezetek részére biztosítja.
Határidô: 2009. február 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 25. pontja: Javaslat a BKSZ Budapesti
Kht. Társasági Szerzôdésének újabb módosítására.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
230/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
támogatja, hogy a Fôpolgármesteri Hivatal a BKSZ
Budapesti Kht. taggyûlésén jóváhagyja a BKSZ
társasági szerzôdésének 5. sz. módosítását az 1.sz.
melléklet szerinti tartalommal.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 26. pontja: Javaslat a Fôvárosi Tûzoltóparancsnokság mûködéséhez biztosított állami normatívák módosítására.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
231/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezdeményezi az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumnál a tûzoltólaktanyák, valamint a tûzoltójármûvek üzemeltetésével, karbantartásával, egyéb
kiadásaival kapcsolatos normatívák 9400 Ft/m2,
illetve 285 Ft/km összegben – a 2009. évi költségvetési törvényben – való meghatározása érdekében
szükséges jogszabályalkotás elôkészítését. Felkéri
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a fôpolgármestert a 3. sz. melléklet szerinti levél
aláírására és kiadására.
Határidô: 2008. március 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 27. pontja: Beszámoló az építési törvény
30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.
Elôadó: Somlyódy Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
232/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
a Gazdasági Bizottságnak az 1997. évi LXXVIII.
tv. 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben
2007. második félévében hozott határozatokról
szóló beszámolóját elfogadja.
A napirend 28. pontja: Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2007. II. félévi tevékenységérôl.
Elôadó: Somlyódy Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
233/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának
2007. II. félévében végzett munkájáról szóló beszámolót.
A napirend 29. pontja: Javaslat a XXII. kerületi
Angeli utca elnevezésének megváltoztatására.
Elôadó: Ughy Attila
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
234/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
az elôterjesztést napirendjérôl leveszi.
A napirend 30. pontja: Javaslat a Margitsziget védelmére.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
235/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Kosztolányi Dénes módosító indítványát, mely szerint a határozati javaslat 4. pontja helyébe a következô javaslat lép:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert
állapíttassa meg, melyek azok a jogszabályok, amelyek módosítása szükséges ahhoz, hogy a Margitsziget teljes területe a Fôvárosi Önkormányzat kizárólagos illetékességébe és hatáskörébe kerüljön.

621

Kezdeményezze ezen jogszabályok megfelelô módosítását.
Határidô: 2008. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor”
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
236/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a Margitsziget teljes területe a
Világörökség része legyen. Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy az elôterjesztés 2. sz. melléklete
szerinti levél aláírásával kezdeményezze a Világörökség kiterjesztését a Margitsziget teljes területére.
Határidô: 2008. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
237/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy készíttessen operatív intézkedési tervet a Margitsziget használatára,
üzemeltetésére, védelmére vonatkozóan.
Határidô: 2008. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
238/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az érintettek és érdekeltek (kerületek, használók) bevonásával készíttessen stratégiai tervet a Margitsziget teljes területére a sziget értékmegôrzô jövôképe, védelme és
fenntartása vonatkozásában, különös tekintettel a
sziget kulturális, rekreációs és sporthagyományait,
idegenforgalmi fejlesztését célzó, uniós források
felhasználásával tervezett fejlesztésekre.
Határidô: 2008. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
239/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy kezdeményezze a
XIII. kerületi Önkormányzatnál a Margitszigetre
vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv elkészítését.
Határidô: 2008. április 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 31. pontja: A Fôvárosi Közgyûlés 2008.
évi munkaterv javaslata.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
240/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Közgyûlés 2008. évi
munkatervébe a konkrét határidô nélküli napirendek közé fölveszi a:
01. Szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata.
02. 10/2005. (III. 8.) Fôv. Kgy. rendeletének módosítása, a fôváros közterületein a gördeszkázók
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03.
04.
05.
06.
07.

08.
09.

10.

11.

12.

13.

14.

által okozott rongálások problémájának átfogó
rendezése, szankcionálhatóvá tétele. A zöldfelület-használat sajátos szabályainak és feltételeinek meghatározása és errôl jól látható
helyeken tájékoztatás nyújtása (pl.: tiltó táblák
kihelyezése.)
Levegôszennyezés, illetve levegôtisztaságvédelem.
Rendezvények és egyéb események engedélyezése.
Köztisztaság, köztulajdon védelem.
Síkosság-mentesítés, környezetvédelem.
Budapest Fôváros Közgyûlésének a kéményseprô-ipari tevékenység ellátásról szóló 74/1997.
(XII. 30.) számú önkormányzati rendeletének
felülvizsgálata:
a) A FÔKÉTÜSZ Fôvárosi Kéményseprôipari
Korlátolt Felelôsségû Társaság monopol
helyzetének megszüntetése. A szabályozott
szakmai elôírások mentén a tevékenység
piaci alapokra helyezése növelné a piaci
szereplôk és a lakástulajdonosok (köztük az
önkormányzatok) mozgásterét.
b) A kémények ellenôrzése során feltárt hiányosságok veszélyességi kategóriákba sorolása. Ne eredményezzen minden (kisebb
súlyú) hiányosság életveszélyes kötelezést.
Javaslat az Aquincumi-híd beruházási célokmányának elfogadására.
A 4-es METRÓ Bosnyák téri végállomáshoz
az Észak-pesti felszíni közlekedés úthálózata
és a tömegközlekedés illeszkedése, figyelemmel a Városkapu szereppel bíró M3–M0 csomópontra és az M0 körgyûrû kiépülésére.
Az FSZKT 2006. VI. 19-i módosítása a Körvasútsori körút kiépítését célozza. Ennek kapcsán szükséges az egész program ütemezése,
finanszírozása, szanálás feltételrendszerének
elfogadása és nyilvánosságra hozatala a szükséges hatósági intézkedések megtételével.
Elôvárosi vasút-hálózat kiépítésének végleges,
program szerinti tervezése, megépítése, tekintettel a közúti kapcsolatok meghatározására,
parkolás kialakítására.
Fôvárosi és agglomerációs települések közötti
közúthálózat kapcsolati rendszerének jóváhagyása, az ebben érintett kerületekre esô fejlesztési programok részletezése, egyeztetése.
Pesti külsô kerületeket összekötô fôút kiépítése a Külsô Fóti út–Rákospalotai határút között
(Mogyoród útja), felüljáró szélesítésével, amely
az Észak-pesti kerületek közti újabb, haránt
irányú útként csökkentené a Szentmihályi út
túlterheltségét.
Az ÉK-i szektor (IV–XV–XVI. kerületekkel
és az érdekelt agglomerációs településekkel
egyeztetve) felszíni vizeinek (patakok és környezetük) revitalizációja.
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15. Kerületi kerékpárút-hálózat fejlesztése az elkészült tervek alapján.
16. Fôvárosi tulajdonban levô, használaton kívüli
sínpályák felszámolása az érintett útszakaszok
egyidejû felújításával. (A BKV Zrt. elzárkózik,
a közútkezelô FKF. Zrt. a magas költségek miatt nem vállalja a bontást.) A bontások javasolt
idôpontja:
Bácska utca
2008.
Beller I. utca
2008.
Szentkorona utca
2008.
17. Régifóti út–Cserba Elemér utca–Epres sor forgalmi csomópont jelzôlámpás forgalomirányításának kiépítése.
18. Fôvárosi útfelújítások folytatása a XV. kerületben.
Javasolt útszakaszok:
Szôdliget utca
Rekettye utca
Zsókavár utca
Nyírpalota út
Erdôkerülô utca
Pozsony utca
Rákos út befejezése
Bácska utca (Hubay tér–Epres sor között)
19. A kijelölt városrehabilitációs célterületekhez
pályázati forrás biztosítása, tervezésekhez
anyagi hozzájárulás megadása.
20. Tömegközlekedés elônyben részesítése a közúti villamos – közúti keresztezésekben, illetve
a közlekedési jelzôlámpák program-berendezéseinek felújítása.
21. Beszámoló az 5-ös metró elôkészítésének állásáról.
22. Beszámoló a Bp., XX., kerületi Határ út 2 × 2
sávosra történô bôvítésérôl, illetve az úgynevezett körvasút menti körút megépítésének
sürgôsséggel történô vizsgálatáról, továbbá a
Határ út–Munkáskörút XIX.–XX. kerületi szakasza építésének elôkészítésérôl.
23. Javaslat a Lázár Vilmos és Stromfeld Aurél Általános Iskola, valamint a Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Logopédiai Intézet elôtt
lámpás keresztezôdés kiépítésére (a tanulók
biztonsága érdekében).
24. Javaslat a fôvárosi kerületek részére pályázat
indítására a mellékútvonalak fasor-rekonstrukciójának elvégzéséhez.
25. Javaslat a jelenlegi szelektív hulladékgyûjtési
rendszer kiterjesztésére, bôvítésére, pl. többféle újrahasznosítható anyag különgyûjtésére.
26. Javaslat a központi szennyvíztisztító tisztított
szennyvizének másodlagos célú felhasználásának kidolgozására (pl. ipari célra, esetlegesen
öntözésre).
27. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô XX. kerületi Mártírok útján található
volt mosodaépület hasznosítására.

2008. április 11.

FÔVÁROSI KÖZLÖNY

28. Javaslat a külsô kerületek közcsatorna-építési
feladataira.
29. Javaslat a Dél-budai Regionális Szennyvíztisztító megépítésével összefüggô kérdések pontosítására.
30. A Duna-part II. 328 980 m2 kiterjedésû terület,
melynek 259 500 m2-nyi részén (hrsz.: 232317)
az FKF Zrt. – már nem mûködô – hulladéklerakó telepe található, ami nem csak kommunális hulladékokat, hanem ipari hulladékokat is
tartalmaz.
31. A települési szilárdhulladék-gazdálkodással
összefüggô Önkormányzati feladatokat az Ötv.
63/A. § e) pontja (kommunális hulladék, szelektív hulladék, lomtalanítás), valamint a
61/2002. (X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet és a 2000.
évi XLIII. hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján az alábbi feladatok megoldását
kérjük kerületünk területén:
– A szelektívhulladék-gyûjtô szigetek számának növelését, mivel a lakosság részérôl
nagy az igény rá, valamint,
– a XXII. kerület területén hulladékudvar kialakítását.
32. Az Ötv. 63/A. § e) pontja, valamint a folyékonyhulladék-gazdálkodásról szóló 60/2002.
(X. 18.) Fôv. Kgy. rendelet alapján kérjük egy
koncentrált szennyvízleeresztô hely mielôbbi
kialakítását.
33. Szennyvízcsatorna hálózat fejlesztésére, a fôváros és a kerületi önkormányzatok között létrejött megállapodás alapján fôvárosi szennyvízcsatorna beruházások megkezdésének elsô
évében minimum az alább felsorolt utcákban
kérjük a szennyvízcsatorna kiépítését:
Csallóköz–Gyufa–Hollandi–Karácsony utcák
Karácsony utca
Kehely utca
Peták utca
Pincemester utca
Szélkakas utca
Dézsmaház utca
Rózsaszirom utca
Kanyargó utca
Szlatina utca
Mátra utca
Komáromi utca (Kertész u.–Arató u.)
Kiránduló utca 94–102. között
Csöngô utca
Görög utca
Árkász utca
Cikória utca
Nyírfás köz
Gyümölcs utca
Vitéz utca
Angeli út (Barackos út – 169. sz.)
Angeli út 71–73. között

34.

35.
36.
37.

38.
39.
40.

41.
42.

43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.
52.
53.
54.
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Barackos út 62–87. között
Pohár utca
Növény utcai terület
Hajómalom utca
Katona utca
Dózsa György útról nyíló névtelen utca
230162/4 hrsz.
Barátcinege utca 1/a–1/b
Karéj utca 70-es út feletti rész
Útfelújítási igények fôvárosi fenntartású utakon:
Arany J. (Remete–Falka)
Ady E. (Tordai–Kehely)
Bajcsy Zs. u.
Bartók (Párhuzamos–Barackos)
Fôváros költségvetésébôl sportra fordítandó
összeg meghatározása.
Sporttal kapcsolatos kötelezô feladatokon túl
vállalt kötelezettségek.
Átfogó értékelés a Fôvárosi Önkormányzat
sporttal kapcsolatos feladatainak ellátásáról
2007. évre vonatkozóan.
„Élhetô város” Kulturált Ebtartás Program
költségvetésbe emelése.
Parlagfû Program Intézkedési Terv kidolgozása.
Tájékoztatás 2007. évben beszedett környezetvédelmi bírságokról, a kivethetô bírság emelése lehetôségének vizsgálata.
Tájékoztatás a Fôvárosi Hulladékgazdálkodási
Terv 2004–2008 eddigi eredményeirôl.
Településrendezési eszközök összehangolása a
Budapesti agglomerációs Területrendezési Tervével, jelenlegi helyzetértékelés.
Budapesti kerületek csatornázottságának felülvizsgálata.
Agglomeráció csatornázottságának és közlekedésének helyzete.
Fôváros ivóvíz ellátottságának minôsége, vezetékrendszerek mûszaki állapota, várható
felújítási és beruházási igények.
Szónokok Hordója koncepció – Civil fórum
kialakítása Budapesten.
Városarculati kézikönyv bemutatása, kapcsolódó költségvetés és feladatok elfogadtatása.
Budapest Brand nemzetközi pályázati kiírás.
Tematikus évek koncepciójának bemutatása, a
tervezet elfogadtatása.
Beszámoló a 2008 – Reneszánsz Év programsorozatához tartozó eseményekrôl.
A fôvárosi költségvetés tervezési metodikája.
A fôvárosi tömegközlekedés változásai
1990–2007.
A fôvárosi közmû privatizáció hatásai.
Javaslat a Fôvárosi Vízmûvek management
szerzôdésének felülvizsgálatára.
Javaslat Budapest bevezetô útszakaszain történô egységes forgalomirányítási rendszer kiépítésére.
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55. Javaslat az M5 autópálya soroksári bevezetô
szakasz zajvédelmére. (Kossuth Ferenc-telep)
56. Javaslat a parkolójegy váltás elôtti türelmi idô
bevezetésére.
57. Javaslat a Ferihegyi repülôtérre vezetô út
Szemeretelep menti szakaszának zajvédelmére.
58. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzatával
szerzôdést kötôk alvállalkozóinak nyilvánosságra hozatalára.
59. A Fôvárosi Önkormányzattal közszolgálati
szerzôdéses viszonyban lévô alapítványi és
non profit szervezetek törvényes mûködésének
vizsgálata.
(A Fôvárosi Közgyûlés 2006. november 30-i
határozata alapján.)
60. A fôvárosi közmûcégek 2002–2006 közötti
idôszakra vonatkozó gazdasági, pénzügyi
helyzetének feltárásáról szóló vizsgálat kezdeményezése az Állami Számvevôszéknél.
61. Felterjesztési joggal élni: az Ötv. módosítása
(azokban a bizottságokban, ahol a közgyûlés
által átruházott döntési jogosítványok vannak,
ott a választási eredményeket tartani kell a bizottság összetételénél)
címû napirendi pontokat.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

241/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
2008. évi munkaterv javaslatát nem fogadja el.
A napirend 32/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.
Elôadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
242/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló
jelentést elfogadja.
– A 753/2002. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül
helyezi;
– a 754/2002. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül
helyezi;
– a 758/2002. (IV. 25.) határozatot hatályon kívül
helyezi;
– a 760/2002. (IV. 25.) határozat végrehajtási határidejét 2008. április 31-re módosítja;
– a 11/2004. (I. 15.) határozat végrehajtási határidejét 2008. június 30-ra módosítja;
– az 1762/2004. (IX. 30.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. szeptember 30-ra módosítja;
– a 2197/2005. (IX. 29.) határozatot hatályon kívül helyezi;
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– a 2233/2005. (IX. 29.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. június 30-ra módosítja;
– az 1317/2006. (VI. 29.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. június 30-ra módosítja;
– az 1381/2007. (VII. 30.) határozat végrehajtási
határidejét 2008. május 31-re módosítja.
Képviselôi kérdések, interpellációk
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
243/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjára adott választ nem
fogadja el.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
244/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjára adott választ nem
fogadja el.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
245/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Németh Szilárd interpellációjára adott választ nem
fogadja el.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
246/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Kucsák László interpellációjára adott választ nem
fogadja el.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
247/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ
nem fogadja el.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
248/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
dr. György István interpellációjára adott választ
nem fogadja el.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
249/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ
nem fogadja el.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

250/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Wertán Zsolt interpellációjára adott választ nem
fogadja el.

258/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
dr. György István interpellációjára adott választ
nem fogadja el.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

251/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
dr. Rétvári Bence interpellációjára adott választ
nem fogadja el.

259/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
dr. György István és Kucsák László interpellációjára adott választ nem fogadja el.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

252/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Csomós Miklós és Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ nem fogadja el.

260/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
dr. György István interpellációjára adott választ
nem fogadja el.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

253/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Csomós Miklós és Wintermantel Zsolt interpellációjára adott választ nem fogadja el.

261/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 33. pontként tárgyalja meg az „Öszszefoglaló jelentés a 4-es metró projekt 2007. évi
elôrehaladásáról” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
254/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
Csomós Miklós interpellációjára adott választ nem
fogadja el.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
255/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
dr. Endrédy István interpellációjára adott választ
nem fogadja el.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
256/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
dr. Endrédy István kérdésére adott választ nem fogadja el.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
257/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
dr. György István interpellációjára adott választ
nem fogadja el.

A napirend 33. pontja: Összefoglaló jelentés a 4-es
metró projekt 2007. évi elôrehaladásáról.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
262/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét és tulajdonosi jogkörben eljárva felkéri a
BKV Zrt. Felügyelôbizottságát, hogy a célszerûségi, szakmai, gazdaságossági és jogszerûségi szempontokra is figyelemmel, teljes körûen vizsgálja ki
a BKV Zrt. és az AAM Zrt. között létrejött valamennyi szerzôdést és a vizsgálati jelentést terjessze
a Közgyûlés elé.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
263/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György István és Wintermantel
Zsolt határozati javaslatát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés eseti jelleggel elvonja a
Gazdasági Bizottság hatáskörét és tulajdonosi jog-
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körben eljárva a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény 22. § (5) bek. alapján, jelen
határozattal írásban utasítja a BKV Zrt. vezetô
tisztségviselôjét, hogy a BKV Zrt. és az AAM Zrt.
között létrejött valamennyi hatályban lévô szerzôdés végrehajtását a BKV Zrt. Felügyelôbizottsága
vizsgálatának lezárultáig, illetve a vizsgálati jelentéssel kapcsolatos tulajdonosi döntésig függessze fel.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

264/2008. (II. 28.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Bagdy Gábor határozati javaslatát, mely szerint:
„Fôvárosi Közgyûlés eseti jelleggel elvonja a Gazdasági Bizottság hatáskörét és tulajdonosi jogköré-
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ben eljárva felkéri a BKV Zrt. Felügyelôbizottságát, hogy adjon teljes körû tájékoztatást a BKV
Metró projekt szervezetérôl, a felelôsség és a hatáskörök meghatározásáról. Adjon tájékoztatást minden olyan esetrôl, amikor a döntés (pl. hatáskör
elvonás miatt) nem a meghatározott felelôsség és
hatáskör szerint történt.
Felkéri a Felügyelôbizottságot, hogy vizsgálja meg
és terjessze a Közgyûlés elé a fenti szervezet mûködési hatékonyságának értékelését.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.

dr. Tiba Zsolt s. k.
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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Kivonat
Budapest Fôváros Közgyûlése
2008. március 10-i rendkívüli ülésének
jegyzôkönyvébôl
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

265/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakítására” címû elôterjesztést.

272/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakítására” címû elôterjesztést nem
veszi napirendjére.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
266/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” címû elôterjesztés 1. pontként történô tárgyalását.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
267/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” címû elôterjesztés 3. pontként történô tárgyalását.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
268/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” címû elôterjesztés utolsó pontként
történô tárgyalását.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
269/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg
az „Önkormányzati biztos kinevezése a Budapesti
Közlekedési Vállalat Zrt. élére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
273/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2008. évi költségvetésére.
2/a. 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési
okmányok.
2/b. 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési
okmányok.
2/c. 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési
okmányok.
2/d. 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési
okmányok.
3. Önkormányzati biztos kinevezése a Budapesti
Közlekedési Vállalat Zrt. élére.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
274/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésére” címû napirend tárgyalását felfüggeszti és napirendjére veszi
a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakítására” címû elôterjesztést, melyet most kíván
megtárgyalni.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A napirend 2. pontja: Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakítására.
Elôadó: Horváth Csaba

270/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a
„2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési
okmányok” címû elôterjesztéseket.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
271/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
leveszi napirendjérôl a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakítására” címû elôterjesztést.

275/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a „Budapest Egészségügyi Modell” kialakításának elvi koncepcióját azzal, hogy a koncepció megvalósításához a Fôvárosi Önkormányzat
2008. évi költségvetése „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-átalakításokhoz kapcsolódó
kiadásokra” elôirányzat terhére forrást biztosít.
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Felkéri a fôpolgármestert, hogy a modell pénzügyi,
gazdasági, orvos-szakmai programját részletesen
dolgozza ki, valamint a háttérszámításokat végezze
el és terjessze az Egészségügyi és Szociálpolitikai
Bizottság, a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a
Gazdasági Bizottság 2008. júniusi rendes ülése elé.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

279/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az egészségügyi tanácsnok alábbi
módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

276/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az ellátási struktúra és a jogi környezet megváltozására tekintettel hatályon kívül
helyezi a Fôvárosi Önkormányzat Egészségügyi
Cselekvési Programjának elfogadásáról szóló
750/2002. (IV. 25.) Fôv. Kgy. határozatát.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata 2008. évi
költségvetésére.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A „…………………...” cím bevételi
elôirányzatának csökkentése

800 000

a „9112 Évközi indítású beruházás” cím
kiadási elôirányzatának növelése
az „Egészségügyi gép-mûszer”
fejlesztés feladatra
800 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
280/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

277/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a módosító javaslatoknál a szavazási idôt 5 másodpercre csökkenti.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Módosítás összege
(E Ft)
+

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A „8502 Illetékbevételek” cím bevételi
elôirányzatának növelése
a „8403 A/1 Önkormányzati fejlesztések” cím Informatikai feladatok
IV. Pénzeszközátadások és egyéb
feladatok alatt – tervezés elôkészítés
elnevezéssel új feladat kerüljön megnevezésre, az Egységes fôvárosi
digitális közmûtérkép elôkészítése
érdekében

40 000

–

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

9000

az új „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” cím kiadási
elôirányzatának növelése

278/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el az Informatikai Bizottság alábbi
módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

–

9000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
281/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése
40 000

Az „Útfelújítás” cím kiadási elôirányzatának növelése

90 000
90 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

282/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

285/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
9000

8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi
érettségi cím kiadási elôirányzatának
növelése

+

A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

–

30 000

9112 Évközi indítású beruházások cím
kiadási elôirányzatának növelése

9000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

30 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

283/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Módosítás összege
(E Ft)
+

–

286/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

15 000

Fôvárosi Közoktatás-fejlesztési
Közalapítvány cím kiadási
elôirányzatának növelése

A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése
9112 Évközi indítású beruházások cím
kiadási elôirányzatának növelése

15 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

100 000
100 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

284/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

Módosítási javaslat típusa

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
7101 igazgatási apparátus feladatai cím
kiadási elôirányzat csökkentése
7229 Privatizációs tanácsadó feladataira
cím kiadási elôirányzat csökkentése
9121 Fôpolgármesteri keret céltartaléka
cím kiadási elôirányzat csökkentése
8116 Studio Metropolitana Kht. cím
kiadási elôirányzat csökkentése
8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK
Közlekedési feladatok
V. Induló fejlesztések
Új cím:
3-as metró befejezése Káposztásmegyerig I. cím kiadási elôirányzat növelése
990 000

287/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

–
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

600 000

Kiadási elôirányzatok közötti
átcsoportosítás

300 000

A „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

10 000
80 000

9112 Évközi indítású beruházások cím
kiadási elôirányzatának növelése
Római parti gát elôkészítése

–

150 000
150 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

288/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

291/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

7229 Privatizációs tanácsadó feladataira
cím kiadási elôirányzat csökkentése

600 000

A 7311 Útfelújítás cím bevételi
elôirányzatának módosítása

200 000

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának módosítása

50 000
50 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

289/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Fejlesztési elôirányzatok közötti
átcsoportosítás

292/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

új cím 24. Jelzôlámpa építés
(XV. Kolozsvár-Széchenyi u.) kiadási
elôirányzat növelése

15 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
290/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Módosítás összege
(E Ft)
+

30 000

új cím 26. Jelzôlámpa építés
(XVII. Zrínyi u. Alsódabas–Csabagyöngye u.) kiadási elôirányzat növelése
a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

15 000

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

–

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok VII. Egyéb
fejlesztések

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok VII. Egyéb
fejlesztések

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 25. Jelzôlámpa építés
(XVII. Cinkotai-Gyöngytyúk u.)
kiadási elôirányzat növelése
a 9300 Általános tartalék cím
kiadási elôirányzatának csökkentés

–

800 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Módosítási javaslat típusa

+
Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

7101 igazgatási apparátus feladatai
cím kiadási elôirányzat csökkentése

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)

–

Kiadási elôirányzatok közötti
átcsoportosítás

a 7321 Köztisztaság cím kiadási
elôirányzatának növelése

Módosítási javaslat típusa

30 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
293/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések
új cím 27. Jelzôlámpa építés
(XVII. Pesti úton Pöröly u.-i buszmegállóban) kiadási elôirányzat
növelése

40 000
40 000

a 9300 Általános tartalék cím
kiadási elôirányzatának csökkentés

30 000
30 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

294/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

296/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

Módosítási javaslat típusa

+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

új cím 28. Jelzôlámpa építés
(XVII. Pesti úton Mezôtárkány u.-i
buszmegállóban) kiadási elôirányzat
növelése

új cím 30. Jelzôlámpa építés
(XVII. Ferihegyi út–Széchenyi u.
keresztezôdés) kiadási elôirányzat
növelése

30 000

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

Módosítás összege
(E Ft)

30 000

–

40 000

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

40 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

295/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

297/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

Módosítási javaslat típusa

+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

új cím 29. Jelzôlámpa építés
(XVII. Lôrinczi úton Melczer u.-nál)
kiadási elôirányzat növelése

új cím 31. Jelzôlámpa építés
(XVII. Pesti út Alsókörtvélyes/Rózsaszál u. buszm.) kiadási elôirányzat
növelése

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

30 000
30 000

Módosítás összege
(E Ft)

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

–

30 000
30 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

298/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

301/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

Módosítási javaslat típusa

–

+

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

új cím 32. Jelzôlámpa építés
(XVII. Zrínyi u. Nagyszentmiklósi
buszm.) kiadási elôirányzat növelése

új cím 34. Jelzôlámpa építés
(XVII. Szabadság u.–Baross u. sarkon)
kiadási elôirányzat növelése

30 000

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

Módosítás összege
(E Ft)

30 000

–

30 000

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

30 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

299/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

302/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

Módosítási javaslat típusa

–

+

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

új cím 33. Jelzôlámpa építés
(XVII. Pesti úton Szabadság sugárúti
buszm.) kiadási elôirányzat növelése

új cím 35. Jelzôlámpa építés
(XVIII. Wlassich u.–Petôfi u. sarkon)
kiadási elôirányzat növelése

30 000

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

30 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
300/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A 7311 Közlekedési feladatok cím
bevételi elôirányzatának növelése
a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

90 000
90 000

Módosítás összege
(E Ft)

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

–

15 000
15 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

303/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

305/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

Módosítási javaslat típusa

+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

új cím 36. Jelzôlámpa építés
(XVIII. Kisfaludy u.–Kapocs u.
sarkon) kiadási elôirányzat növelése

új cím 38. Jelzôlámpa építés
(XVIII. Dávid F. u.–Üllôi út sarok)
kiadási elôirányzat növelése

15 000

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

Módosítás összege
(E Ft)

15 000

–

50 000

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

50 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

304/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

306/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

Módosítási javaslat típusa

–

+

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A 9112 Évközi indítású beruházások
Közlekedési feladatok
VII. Egyéb fejlesztések

A „Kiskorrekció 2008” új cím
létrehozása és bevételi elôirányzatának
növelése

új cím 37. Jelzôlámpa építés
(XVIII. Nagyenyed u.–Üllôi út
keresztezôdés) kiadási elôirányzat
növelése

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

a 9300 Általános tartalék cím kiadási
elôirányzatának csökkentés

Módosítás összege
(E Ft)
–

15 000
15 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

50 000
50 000

307/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A „3609, 3566 Kiskorrekció 2005/a.
elôkészítés” cím bevételi elôirányzatának módosítása
a „9300 Általános tartalék” cím
kiadási elôirányzatának módosítása

100 000
100 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

308/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

311/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

Módosítási javaslat típusa

+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

Kiadási elôirányzatok közötti
átcsoportosítás

A „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV ZRt.)” cím
bevételi elôirányzatának növelése

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése
90 000

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának csökkentése

90 000

Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

XVII. kerületi Ferihegyi út és Liget sor
meghosszabbítás

312/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Kiadási elôirányzatok közötti
módosítás

A „3040 Tervezés, elôkészítés” cím
bevételi elôirányzatának módosítása

A „9300 Általános tartalék” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

40 000

a „9300 Általános tartalék” cím
kiadási elôirányzatának módosítása

40 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
310/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:
Módosítás összege
(E Ft)
+

85 000

az alábbi címek támogatási és kiadási,
azon belül a dologi kiadások
elôirányzatának módosítása:
„5701 Fôvárosi Állat- és Növénykert”

85 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
313/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:

–
Módosítási javaslat típusa

Kiadási elôirányzatok közötti
módosítás

Módosítás összege
(E Ft)
+

A „8143 Budapest Film Zrt.” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

30 000

az alábbi címek támogatási és kiadási,
azon belül a mûködési célú
tám.kölcsön nyújtása,visszafiz., tart.
elôirányzatának módosítása:
„9…… Kulturális Esélyegyenlôségi
keret”

40 000

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

309/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Tarlós István alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

–

40 000

a 9112 Évközi indítású beruházások
cím kiadási elôirányzatának növelése

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)

A „9300 Általános tartalék” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

30 000

–

Kiadási elôirányzatok közötti
módosítás

az alábbi címek támogatási és kiadási,
azon mûködési célú pe.átadás
elôirányzatának módosítása:
„8122 Madách Színház”

55 000

55 000
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

314/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:

317/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(E Ft)
+

+

25 000

az alábbi címek támogatási és kiadási,
azon belül céljelleggel
támogatott intézményi felújítások
elôirányzatának módosítása:
„7207 Kulturális feladatok”

A „9196” cím bevételi elôirányzatának
módosítása

1 MD

a „9209/9244 (50–50%)” cím kiadási
elôirányzatának módosítása
25 000

315/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a Kulturális Bizottság alábbi módosító javaslatát:
Módosítás összege
(E Ft)
+

–

318/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

+

A „9236” cím bevételi elôirányzatának
módosítása

A „9300 Általános tartalék” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

a „9209/9244 (50–50%)” cím kiadási
elôirányzatának módosítása

20 000

Módosítás összege
(Ft)
–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

Kiadási elôirányzatok közötti
módosítás

az alábbi címek támogatási és kiadási,
azon belül céljelleggel
támogatott intézményi beruházás
elôirányzatának módosítása:
„5107 Radnóti Miklós Színház”

1 MD

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

2,5 MD
2,5 MD

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
20 000

319/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
316/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Pokorni Zoltán alábbi módosító
javaslatát:
Módosítás összege
(E Ft)
+

–

Módosítási javaslat típusa

A „………………………..” cím
bevételi elôirányzatának módosítása

100
100

Módosítás összege
(Ft)
+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A „9236” cím bevételi elôirányzatának
módosítása
a „9209/9244 (50–50%)” cím kiadási
elôirányzatának módosítása

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

az „Általános tartalék” cím kiadási
elôirányzatának módosítása

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A „9300 Általános tartalék” cím
kiadási elôirányzatának csökkentése

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(Ft)

–

Kiadási elôirányzatok közötti
módosítás

Módosítási javaslat típusa

Módosítási javaslat típusa

2,5 MD
2,5 MD
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

320/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:

323/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:

Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(Ft)
+

Módosítási javaslat típusa

–

+

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A „3608” cím bevételi elôirányzatának
módosítása
200 millió

A „14. (eng.okm.szám)” cím bevételi
elôirányzatának módosítása

a „9209/9244 (50–50%)” cím kiadási
elôirányzatának módosítása

200 millió

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Módosítás összege
(Ft)
+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

a „9300” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

1 MD

324/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(Ft)
+

a „9209” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

–

A „5835” cím bevételi elôirányzatának
módosítása
750 millió
500 millió

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

a „9300” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

750 millió

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

322/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:
Módosítás összege
(Ft)
+

–

325/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(Ft)
+

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A „3599” cím bevételi elôirányzatának
400 millió
módosítása
a „9244” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

1 MD

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

A „3615” cím bevételi elôirányzatának
500 millió
módosítása

Módosítási javaslat típusa

–

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

321/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(Ft)

A „5838” cím bevételi elôirányzatának
500 millió
módosítása
400 millió

a „9300” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

500 millió
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

A Fôvárosi Közgyûlés

326/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(Ft)
+

–

1,2 MD

329/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja Budapest Fôváros Önkormányzatának
2008–2014. évekre vonatkozó 7 éves fejlesztési
tervét a költségvetési rendelet 5. számú táblázata
szerint.

A „9112” cím bevételi elôirányzatának
módosítása
1,2 MD
a „9300” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

330/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja Budapest Fôváros Önkormányzatának
2008–2014. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az elôterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
327/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:
Módosítás összege
(Ft)
+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A „1462” cím bevételi elôirányzatának
módosítása

1 MD

a „9300” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

1 MD

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
328/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Hock Zoltán alábbi módosító javaslatát:
Módosítási javaslat típusa

Módosítás összege
(Ft)
+

–

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása
A „1449” cím bevételi elôirányzatának
300 millió
módosítása
a „9300” cím kiadási elôirányzatának
módosítása

az elôterjesztô által tett kiegészítésekkel és a befogadott módosításokkal megalkotja 15/2008. (III. 15.)
számú önkormányzati rendeletét Budapest Fôváros
Önkormányzata 2008. évi költségvetésérôl.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

Bevételi és kiadási elôirányzat
módosítása

Módosítási javaslat típusa

637

300 millió

331/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy
a) Budapest Fôváros Önkormányzata 2009., 2010.,
és 2011. évi költségvetéseiben a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési
eljárásokhoz szükséges fedezetet a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a 7105 Hivatali
informatika feladatok” és a „7371 Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô lakások üzemeltetése” címeken biztosítja,
b) A minôségügyi rendszer változatlan mûködtetésére, valamint a 2010-es újraindítási audit és
utómunkálatai zavartalan végrehajtására a Fôpolgármesteri Hivatal költségvetésében fedezetet biztosít.
Határidô: a 2009–2011. évi költségvetések készítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
332/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
2008. januárjától kezdôdôen differenciáltan állapítja meg a fôvárosi területi kisebbségi önkormányzatok támogatását oly módon, hogy a Fôvárosi
Önkormányzat 2008. évi költségvetésében rendelkezésre álló összeg 40%-ából (62 183 E Ft-ból)
bizottsági célkeretet hoz létre, melyre csak a fôvárosi kisebbségi önkormányzatok pályázhatnak az
Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság által kidolgozott feltételek szerint.
Felkéri a bizottság elnökét, hogy gondoskodjon a
pályázati feltételek meghatározásáról és a pályázat
kiírásáról.
Határidô: 2008. április 15.
Felelôs: az Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság elnöke
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333/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
A támogatás 60%-ából minden fôvárosi kisebbségi önkormányzat részére biztosít egységesen
8291 E Ft támogatást, valamint azon fôvárosi
kisebbségi önkormányzatok részére, melyek elhelyezését nem a Fôvárosi Önkormányzat biztosítja,
további 413 E Ft-ot. Az utalás havonta nettósítva
történik.
334/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a – 2008. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet
7. § b) pontja alapján – 2008. január–március hónapokra havonta leutalásra került, illetve kerülô
– 2007. évi költségvetés szerinti – támogatás 1/13-ad
része és a jelenlegi döntésnek megfelelô, csökkentett összegû támogatás 1/13-ad része közötti
különbséget a teljesített hónapok számának megfelelôen az önkormányzatoktól vonja el.
Határidô: 2008. március 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 3/a. pontja: 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
Elôadó: Hagyó Miklós
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
335/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja
– az elôterjesztés 8. sz. melléklete, közlekedési
ágazat, felújítási feladatai közül a 4895. egyedi
azonosító számú feladat engedélyokiratának 3. sz.
módosítását, valamint az 5115. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
336/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint hatáskörrel
rendelkezô bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja – az elôterjesztés 8. sz. melléklete, közlekedési ágazat felújítási feladatai közül az 5644.
egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát,
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az 5303., 5249. egyedi azonosító számú feladatok
engedélyokiratainak 1. számú módosítását, továbbá a 3093. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratának 4. számú módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
337/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 2. sz. melléklete szerint a sport
ágazat 5541., 5531., 5532., 5533., 5530., 5529.
és az 5535. felújítási feladatok engedélyezési
okmányait
b) az elôterjesztés 10. sz. melléklete, lakás ágazat
5626., 5627., 5629., 5630., 5631., 5632., 5634.,
5635., 5636., 5637., 5638., 5639., 5642. és az
5640. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,
c) az elôterjesztés 9. sz. melléklete, városgazdálkodási ágazat 5668. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyezési okmányát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
338/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja
a) az elôterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt,
a 4373. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, az 5305. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának
1. sz. módosítását, a 3610. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz.
módosítását, az 5544. egyedi azonosító számú
beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a 4424., 4292. egyedi azonosító számú
beruházási feladatok célokmányainak 2. sz. módosítását, a 2560., 4976., 1410. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 3. sz. módosítását, valamint az 5645. egyedi
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azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodását,
b) az elôterjesztés 13. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt a 4124. egyedi azonosító számú beruházási
feladat célokmányának 1. sz. módosítását, a
4087., 3941., 3555. egyedi azonosító számú
beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz.
módosítását, az 5121. egyedi azonosító számú
beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását, és a hozzá tartozó Dél-budai Régió
szennyvízelvezetésének elôkészítésére kötött
támogatási szerzôdés 2. sz. módosítását
c) az elôterjesztés 15. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt az 5318. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt tartalom szerint az engedélyezési okmányok
aláírására, a megállapodások megkötésére.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
339/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint hatáskörrel rendelkezô bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 11. sz. melléklete, közlekedési
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplô, 5382. és az 5566. egyedi azonosító
számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, az 5399. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának
2. sz. módosítását, a 3332. és az 5098. egyedi
azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosítását, az 5150. egyedi
azonosító számú beruházási feladat célokmányának 1. sz. módosítását,
b) az elôterjesztés 13. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt szereplô az 5126., 5122. egyedi azonosító
számú beruházási feladatok célokmányainak
1. sz. módosításait, az 5125., 5127., 5123., 5124.
egyedi azonosító számú beruházási feladatok
engedélyokiratait,
c) az elôterjesztés 14. sz. melléklete, egyéb vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok”
cím alatt szereplô 5670., 5666., 5667., 5671.
egyedi azonosító számú beruházási feladatok
engedélyezési okmányát, valamint a 2422. egye-
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di azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását,
d) az elôterjesztés 15. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím
alatt az 5401. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
340/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 11. sz. melléklete, lakás ágazat,
„I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplô
4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat
engedélyokirat 4. sz. módosítását,
b) az elôterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplô 5302. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 1. sz. módosítását,
valamint a 4985. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirat 2. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 3/b. pontja: 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
Elôadó: Horváth Csaba
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
341/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja
a) az elôterjesztés 1. sz. melléklete, Egészségügyi
ágazat felújítási feladatai közül a 4840., 5285.,
4826., 5590., 5592. és az 5290. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait,
b) az elôterjesztés 3. sz. melléklete, Oktatási ágazat
felújítási feladatai közül az 5618., 4470., 4803.,
4799., 4368., 4560. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait,
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c) az elôterjesztés 5. sz. melléklete, Gyermek és
Ifjúságvédelmi ágazat, felújítási feladatai közül
a 4846. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát,
d) az elôterjesztés 6. sz. melléklete, Kulturális ágazat felújítási feladatai közül az 5506. egyedi
azonosító számú feladat engedélyokiratát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

342/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 1. sz. melléklete, Egészségügyi
ágazat felújítási feladatai közül a 4851., 4852.,
4836., 5572., 4441., 4834., 4787. és a 4701.
egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait,
b) az elôterjesztés 3. sz. melléklete, Oktatási ágazat
felújítási feladatai közül a 4575., 5607., 5608.,
5615., 5625., 4154., 4366., 5641. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait, valamint
a 4521. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,
c) az elôterjesztés 6. sz. melléklete, Kulturális ágazat felújítási feladatai közül az 5571. egyedi
azonosító számú feladat engedélyokiratát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
343/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 1. sz. melléklete, Egészségügyi
ágazat 4837., 5568., 5569., 5570., 5284., 4455.,
4828., 4725., 4726., 5228., 5591. és a 4843.
egyedi azonosító számú felújítási feladatok
engedélyezési okmányait, a 4763. egyedi azono-

2008. április 11.

sító számú felújítási feladat engedélyezési okiratának 1. sz. módosítását,
b) az elôterjesztés 3. sz. melléklete, Oktatási ágazat
felújítási feladatai közül a 4314., 4418., 4507.,
4622., 4604., 4607., 4577., 4580., 4544., 4545.,
4549., 5616., 4660., 4663., 4794., 5647., 5628.,
4736., 4155., 4413., 4485., 4793., 4791., 5649.,
4563., 4216. és az 5633. egyedi azonosító számú
feladatok engedélyokiratait,
c) az elôterjesztés 5. sz. melléklete szerint a Gyermek és Ifjúságvédelmi ágazat 4263., 5554.,
5555., 4330., 4344., 5556., 4357., 4282., 4284.,
4240., 5557., 4877., 4289., 5558., 5559. felújítási feladatok engedélyezési okmányait,
d) az elôterjesztés 6. sz. melléklete, Kulturális
ágazat 5508., 5509., 5496., 5497., 5498., 5499.,
5500., 5502. egyedi azonosító számú felújítási
feladatok engedélyezési okmányait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
344/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 16. sz. melléklete, egészségügyi
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplô, 5610. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,
b) az elôterjesztés 18. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplô, a 4971. egyedi azonosító számú beruházási
feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
345/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
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a) az elôterjesztés 16. sz. melléklete, egészségügyi
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplô 5597., 5599., 5600., 5611. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 3/c. pontja: 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
346/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja
– az elôterjesztés 4. sz. melléklete, szociális ágazat,
felújítási feladatai közül az 5576., 5596. egyedi
azonosító számú feladatok engedélyokiratait, valamint az 5587. egyedi azonosító számú feladat célokmányát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
347/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja – az
elôterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat
felújítási feladatai közül az 5512. egyedi azonosító
számú feladat engedélyokiratát, valamint az 5048.
egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
348/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleg-
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gel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja – az elôterjesztés 4. sz. melléklete, szociális ágazat, felújítási feladatai közül az 5574., 5240., 5575., 5583.,
5577., 5578., 5586., 5588., 5585., 5598., 5579.,
5580., 5581., 5601., 5602., 5604., 5573., 5589.,
5595., 5584. egyedi azonosító számú feladatok engedélyokiratait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
349/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja
– az elôterjesztés 20. sz. melléklete, kulturális
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az
3929. egyedi azonosító számú beruházási feladat
engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az
ahhoz tartozó címzett és céltámogatási igénybejelentés 1. sz. dokumentumának módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
350/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv.Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 21. sz. melléklete, informatikai
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplô, 3551. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokirata 3. sz. módosítását, a
304., 2185. és a 298. egyedi azonosító számú
beruházási feladatok engedélyokiratainak 4. sz.
módosítását, valamint az 1475., 1472. és a 2517.
egyedi azonosító számú beruházási feladatok
engedélyokiratainak 5. sz. módosítását,
b) az elôterjesztés 24. sz. melléklete, Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete, „I. Jóváhagyandó
okmányok” cím alatt szereplô az 5648., egyedi
azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,
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c) az elôterjesztés 23. sz. melléklete, Fôépítészi
Iroda feladatai, „I. Jóváhagyandó okmányok”
cím alatt szereplô 5412. egyedi azonosító számú
beruházási feladat engedélyokiratát.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

351/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Fôvárosi Szabó Ervin Könyvtár
Budapest XXII. ker., Kossuth utcai fiókkönyvtár
létesítéséhez kapcsolódó címzett támogatási módosított igénybejelentése és finanszírozási szerzôdésének aláírását követôen a Magyar Államkincstárhoz benyújtott és leigazolt számlák alapján
leutalásra kerülô összegbôl 124 512 E Ft a Fôvárosi
Önkormányzatot illeti meg az intézmény számára
2007. évben elôfinanszírozott összeg megtérüléseként.
Határidô: a támogatás beérkezése után a soron
következô költségvetési rendelet módosítás beterjesztése
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 3/d. pontja: 2008. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.
Elôadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés
352/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése és 12. § (1) bekezdése alapján úgy
dönt, hogy jóváhagyja
a) az elôterjesztés 3. sz. melléklete, oktatási ágazat,
4967., 4467., 4469., 4204., 4207., 4550., 4211.
és a 4790. egyedi azonosító számú felújítási
feladatai engedélyezési okmányait, valamint a
3171. egyedi azonosító számú felújítási feladat
engedélyokiratának 3. számú módosítását,
b) az elôterjesztés 5. sz. melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 4299. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyezési okmányát,
c) az elôterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat, 5513. és az 5510. egyedi azonosító számú
felújítási feladatok engedélyezési okmányait,
d) az elôterjesztés 7. sz. melléklete, védelmi-, gazdasági és ellátási ágazat 3348. egyedi azonosító
számú felújítási feladat célokmányának 3. sz.
módosítását, valamint a 2603. egyedi azonosító
számú felújítási feladat engedélyokiratának
1. sz. módosítását.
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Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
353/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális
ágazat, 5515. egyedi azonosító számú felújítási
feladat engedélyezési okmányát
b) az elôterjesztés 7. sz. melléklete, védelmi-, gazdasági és ellátási ágazat 5623. egyedi azonosító
számú felújítási feladat engedélyezési okmányát, a 3335., 5230. egyedi azonosító számú
felújítási feladatok engedélyokiratainak 1. sz.
módosítását, 4970., egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 2253., 2602., 3344., 3383., 2601. egyedi
azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
354/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 3. sz. melléklete, oktatási ágazat,
4493., 5603., 4433., 4664., 5605., és 5613.
egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyezési okmányait, valamint a 4968. egyedi
azonosító számú engedélyokirat 1. sz. módosítását,
b) az elôterjesztés 5. sz. melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 5560., 5561., 5562., 4255., 4261.,
5563. és az 5564. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyezési okmányait,
c) az elôterjesztés 6. sz. mellélete, kulturális ágazat, 5516. egyedi azonosító számú felújítási
feladat engedélyezési okmányát,
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d) az elôterjesztés 7. sz. melléklete, védelmi-, gazdasági és ellátási ágazat 3572. egyedi azonosító
számú felújítási feladat engedélyokiratának
2. sz. módosítását, a 3422., 3542. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratainak 3. sz. módosítását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
355/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja
a) az elôterjesztés 16. sz. melléklete, egészségügyi
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a
0227. egyedi azonosító számú beruházási feladat
engedélyokiratának 5. sz. módosítását, valamint
a 3451. és a 2990. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,
b) az elôterjesztés 18. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az
5423., 5418., 5416. egyedi azonosító számú
beruházási feladatok célokmányának 2. sz. módosítását, valamint egyúttal az 5424. egyedi azonosító számú beruházási feladat lezárását.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
356/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint illetékes bizottságok jóváhagyási jogkörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 18. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplô, az 5609. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányát, az 5413., 5425.,
5428., 5429., 5430., 5434., 5439., 5415., 5421.,
5417., 5422., 5426., 5427., 5432., 5435., 5436.,
5438., 5419., 5423., 5431. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 2. sz.
módosítását, a 2857., 3538. egyedi azonosító
számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, valamint a 2864. egyedi
azonosító számú beruházási feladat célokmányának 4. sz. módosítását,

643

b) az elôterjesztés 19. sz. melléklete, gyermek- és
ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplô 3434. egyedi azonosító
számú beruházási feladat engedélyokiratát,
c) az elôterjesztés 20. sz. melléklete, kulturális
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplô 5403. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,
d) az elôterjesztés 22. sz. melléklete, gazdasági,
ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó
okmányok” cím alatt a 2606. egyedi azonosító
számú beruházási feladat engedélyokiratának
3. sz. módosítását, a 3330. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának
4. sz. módosításait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
357/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Az 50/1998. (X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 6/C. §
(1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Közgyûlés Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.
(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet szerint a beruházási,
felújítási tevékenységgel kapcsolatos fôpolgármesterre átruházott hatáskörét és jóváhagyja
a) az elôterjesztés 18. sz. melléklete, oktatási
ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt
szereplô, az 5503. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,
b) az elôterjesztés 22. sz. melléklete, gazdasági,
ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó
okmányok” cím alatt szereplô 5619., 5620. és az
5650., egyedi számú beruházási feladatok engedélyezési okmányait.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a mellékletekhez
csatolt engedélyezési okmányokban foglalt tartalommal történô aláírásra.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor
358/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a védelmi-, gazdasági és ellátási
ágazat felújítási feladatait tartalmazó 7. sz. melléklet szerint kerüljön módosításra a 2008. évi költségvetés.
Határidô: a 2008. évi költségvetési rendelet következô módosítása
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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359/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Mozgásjavító Általános Iskola és
Diákotthon (Mexikói út) rekonstrukció I. ütem”
címzett támogatási szerzôdés átütemezésének kérelmezését és felhatalmazza a fôpolgármestert a
módosítási kérelem 18/a. számú mellékletben szereplô tartalommal történô aláírására.
Határidô: a határozat megjelenését követô 3 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor
A napirend 4. pontja: Önkormányzati biztos kinevezése a Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt. élére.
Elôadó: Katona Kálmán

2008. április 11.
Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

360/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy. h.
az elôterjesztést napirendjérôl leveszi.

dr. Tiba Zsolt s. k
fôjegyzô

dr. Demszky Gábor s. k.
fôpolgármester
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III. RÉSZ

Fôvárosi Önkormányzat Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthonának
közleménye
A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona (1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) – hivatkozással az Áht. 15/A. illetôleg a 15/B. §-ára – közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó szerzôdéseinek adatait.
1.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona
(1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) élelmezési alapanyagainak 2008. évre történô biztosítása
(Hús és húskészítmények, tej, tejtermékek).
A szerzôdô felek neve: Fôv. Önk. Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona, mint megrendelô
Pribomeat Kft., mint szállító
A szerzôdés értéke: 19 655 720 Ft + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2008. 01. 01.–2008. 12. 31.
2.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona
(1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) élelmezési alapanyagainak 2008. évre történô biztosítása (Pékáru).
A szerzôdô felek neve: Fôv. Önk. Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona, mint megrendelô
Lágymányosi Sütödék Kft., mint szállító
A szerzôdés értéke: 7 097 500 + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2008. 01. 01.–2008. 12. 31.
3.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona
(1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) élelmezési alapanyagainak 2008. évre történô biztosítása (Zöldség és gyümölcs).
A szerzôdô felek neve: Fôv. Önk. Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona, mint megrendelô
Hamu Fruit Kft., mint szállító
A szerzôdés értéke: 5 559 795 + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2008. 01. 01.–2008. 12. 31.
4.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona
(1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) élelmezési alapanyagainak 2008. évre történô biztosítása
(Vegyes termékek, italok, instant termékek, tojás).
A szerzôdô felek neve: Fôv. Önk. Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona, mint megrendelô
Natur-Rost Kft., mint szállító
A szerzôdés értéke: 8 871 184 + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2008. 01. 01.–2008. 12. 31.
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5.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Szolgáltatás vásárlása
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona
(1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) vásárolt élelmezésének 2008. évre történô biztosítása.
A szerzôdô felek neve: Fôv. Önk. Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona, mint megrendelô
P. Dussmann Kft., mint szállító
A szerzôdés értéke: 22 120 560 Ft + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2008. 01. 01.–2008. 12. 31.
6.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona
(1201 Budapest, Virág Benedek u. 36.) gyógyszer és gyógyászati segédeszközeinek 2008. évre történô biztosítása.
A szerzôdô felek neve: Fôv. Önk. Idôsek és Pszichiátriai Betegek Otthona, mint megrendelô
Szarvas Gyógyszertár Bt., mint szállító
A szerzôdés értéke: 6 500 000 Ft + áfa
A szerzôdés idôtartama: 2008. 01. 01.–2008. 12. 31.

Dr. Bajzáthné Komár Mária s. k.
igazgató
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