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

– Budapest Fôváros Közgyûlésének 52/2009. (IX. 5.) önkormányzati rendelete a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sében, valamint 18. § (1) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján a következô rendeletet alkotja.

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 5. sz. melléklet „II. A közgyûlés
által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke”
fejezet „Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság” cím
1. pontja, az „Esélyegyenlôségi, Foglalkoztatáspolitikai
és Kisebbségi Bizottság” cím 1. pontja, a „Gazdasági
Bizottság” cím 19. pontja, az „Informatikai Bizottság”
cím 1. pontja, a „Kulturális Bizottság” cím 1. pontja, 
az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság cím 1. pontja 
és a „Városrendészeti Bizottság” cím 1. pontja hatályát
veszti.

2. §

A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. 
(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyon-
rendelet) 52. § (1)–(2) bekezdései helyébe az alábbi ren-
delkezések lépnek:

„(1) A Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában lévô
egyszemélyes gazdasági társaság (a továbbiakban e sza-
kaszban: társaság) legfôbb szervének törvény által
hatáskörébe tartozó alábbi jogait a Fôvárosi Közgyûlés
közvetlenül gyakorolja, a többszemélyes társaságoknál
pedig a társaság legfôbb szervének döntését megelôzôen
a Fôvárosi Közgyûlés határoz az alábbi kérdésekben:

a) a társasági szerzôdés, alapszabály, alapító okirat
(a továbbiakban együtt: társasági szerzôdés) meg-
állapítása (jóváhagyása);

b) a társasági szerzôdés módosítása az e bekezdés c),
d), e), f) pontjaiban foglalt ügyekkel összefüggés-
ben [egyéb ügyekkel összefüggô társasági szerzô-
dés módosítása a (2)–(6) bekezdések szerint ille-
tékes bizottság(ok) hatáskörébe tartozik];

c) az igazgatóság és a felügyelôbizottság tagjainak,
valamint az ügyvezetô(k)nek, továbbá a könyvvizs-

gálónak a megválasztása, visszahívása, megbízása,
megbízásának visszavonása és díjazása, illetve a tár-
saság vezérigazgatójának, ügyvezetô igazgatójának
megbízása, megbízásának visszavonása és díja-
zásának megállapítása;

d) az alaptôke (törzstôke) felemelése, leszállítása;
e) az egyes részvénysorozatokhoz fûzôdô jogok meg-

változtatása, illetve az egyes részvényfajták, osztá-
lyok átalakítása, vagy az egyes részvényfajták meg-
szüntetése;

f) a társaság más társasággal való egyesülésének,
beolvadásának és megszûnésének, valamint más
társasági formába átalakulásának elhatározása.

(2) A társaság legfôbb szervének az (1) bekezdésben
fel nem sorolt egyéb, törvény által hatáskörébe utalt jo-
gait – a (4)–(6) bekezdésekben, valamint az 53. § (7) be-
kezdésben, az 54. § (7) bekezdésben és az 55. § (7) bekez-
désben foglaltak kivételével – a Gazdasági Bizottság az
SZMSZ 6. sz. melléklete szerint illetékes szakmai bizott-
ság egyetértésével gyakorolja.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg az
SZMSZ

a) 5. sz. mellékletének „II. A Közgyûlés által a bizott-
ságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet
„Valamennyi bizottságra vonatkozó általános 
hatáskör” 6. pontjának tizedik francia bekezdé-
sében a „75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 
52. § (2) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyé-
be a „75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. §
(2) bekezdésében” szövegrész, továbbá az ezen
francia bekezdéshez kapcsolódó jogszabályi hivat-
kozás („75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 
52. § (2) bekezdés b) pontja”) helyébe a „75/2007.
(XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (2)” szövegrész
lép;

b) 5. sz. mellékletének „II. A Közgyûlés által a bizott-
ságokra átruházott hatáskörök jegyzéke" fejezet a
„Gazdasági Bizottság” cím 41. pontja helyébe az
alábbiak lépnek:

1578 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. szeptember 5.

Budapest Fôváros Közgyûlésének
45/2009. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet,

valamint a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, 
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról

I. RÉSZ



„41. Gyakorolja a Fôvárosi Önkormányzat tulajdoná-
ban lévô gazdasági társaság legfôbb szervének a Va-
gyonrendelet 52. § (1) bekezdésben fel nem sorolt egyéb,
törvény által hatáskörébe utalt jogait – a Vagyonrendelet
52. § (4)–(6) bekezdéseiben, valamint az 53. § (7) bekez-
désben, az 54. § (7) bekezdésben és az 55. § (7) bekez-
désben foglaltak kivételével – az SZMSZ 6. sz. melléklete
szerint illetékes szakmai bizottság elôzetes hozzájárulá-
sával.

75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. § (2)”

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a Va-
gyonrendelet 52. § (7) bekezdése hatályát veszti.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában mûködô
intézményekkel, illetve a Fôvárosi Önkormányzat tulaj-
donában lévô gazdasági társaságokkal kapcsolatos ún.
személyi (vezetôk kinevezése, díjazása, vezetôi megbí-
zás visszavonása, stb.) kérdéseivel összefüggô, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 62. §
(8) bekezdése alapján bizottságokra átruházott hatáskö-
rök átruházásának megszüntetése miatt szükséges a vo-
natkozó fôvárosi önkormányzati rendeletek módosítása.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-okhoz

Az intézményvezetôkkel, illetve a gazdasági társasá-
gokkal összefüggô, személyi kérdéseivel kapcsolatos 
átruházott hatáskörök átruházásának megszüntetésérôl
rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl, illetve a hatáskör-mó-
dosulások miatt szükséges jogtechnikai változások
SZMSZ-en történô átvezetésérôl rendelkezik.
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Az önkormányzati ráfordítások csökkentése, a költ-
ségvetési elôirányzatok tervszerû felhasználása, a köz-
ponti beszerzési rendszerben rejlô elônyök közigazgatási
célú hasznosítása érdekében Budapest Fôváros Közgyû-
lése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a közbeszerzé-
sekrôl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 17/B. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a követ-
kezô rendeletet alkotja.

I. Fejezet 

BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK 

A rendelet hatálya

1. § 

(1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Fôváros Ön-
kormányzata (a továbbiakban: Fôvárosi Önkormányzat)
az 1. sz. mellékletben felsorolt költségvetési szerveire 
(a továbbiakban: költségvetési szerv), a helyben közpon-
tosított közbeszerzés keretében kizárólagosan feljogosí-
tott szervezetre (a továbbiakban: helyi központi beszerzô
szervezet), továbbá a helyben központosított közbeszer-
zéshez önként csatlakozó, a Fôvárosi Önkormányzat
többségi tulajdonában lévô társaságok (2) bekezdés sze-
rinti közbeszerzéseikre, beszerzéseikre (a továbbiakban:
közbeszerzések).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek
árubeszerzéseik és szolgáltatásaik megrendelése esetén 
a 2. sz. mellékletben meghatározott körben (helyben
kiemelt termék) e rendelet elôírásai szerint kötelesek
eljárni.

(3) A helyben központosított közbeszerzéshez önként
csatlakozó, a Fôvárosi Önkormányzat többségi tulajdo-
nában lévô társaságok a csatlakozással érintett köz-
beszerzéseik esetén e rendelet elôírásai szerint kötelesek
eljárni.

Értelmezô rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában 
a) költségvetési szerv: a Fôvárosi Önkormányzat Szer-

vezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992.

(III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 6. sz. mellékletében
felsorolt önkormányzati költségvetési szerv;

b) helyi központi beszerzô szervezet: a rendelet 3. §
(1) bekezdésében a helyben központosított közbe-
szerzések körében ajánlatkérésre kizárólagosan fel-
jogosított szervezet;

c) helyben kiemelt termék: a helyben központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó a rendelet 2. sz.
mellékletében meghatározott áruk és szolgálta-
tások;

d) szállító: a helyben központosított közbeszerzési
rendszer keretében lefolytatott eljárás eredménye-
képpen szerzôdést vagy keretmegállapodást kötô
ajánlattevô;

e) helyben központosított közbeszerzési díj: a helyi
központi beszerzô szervezet részére, az ellátott
tevékenységért a költségvetési szervek által a 4. §
szerint fizetendô ellenérték; 

f) helyben központosított közbeszerzési portál és
adatbázis: a helyben központosított közbeszerzési
rendszer részét képezô, a helyi központi beszerzô
szervezet által a központi beszerzési rendszer mû-
ködtetése érdekében kezelt adatokat tartalmazó
adatbázis és az azt megjelenítô webes alkalmazá-
sok;

g) elektronikus helyben központosított közbeszerzési
szolgáltatás: a központi elektronikus szolgáltató
rendszer része, amely az elektronikus közbeszerzé-
seket lebonyolító, elsôdlegesen a központosított
közbeszerzési eljárásokban az elektronikus úton
megvalósítható eljárási cselekményeket támogató,
a közbeszerzési eljárásokban részt vevô szerveze-
tek és személyek elektronikus úton történô kapcso-
lattartását biztosító informatikai szolgáltatás.

II. fejezet

A HELYBEN KÖZPONTOSÍTOTT
KÖZBESZERZÉSI RENDSZER

A helyi központi beszerzô szervezet 

3. §

(1) A helyben központosított közbeszerzések körében
ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet a
Fôvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévô
Fôvárosi Egészségközpont Egészségügyi Szolgáltató
Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság. 
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(2) A helyi központi beszerzô szervezet ellátja a hely-
ben központosított közbeszerzési rendszer mûködtetésé-
vel kapcsolatos feladatokat, valamint lebonyolítja a hely-
ben központosított közbeszerzési rendszer keretén belül
megvalósítandó közbeszerzéseket.

(3) A helyi központi beszerzô szervezet a (2) bekezdés
szerinti tevékenysége körében különösen az alábbi
feladatokat látja el:

a) az intézmények által elektronikusan szolgáltatott
adatok alapján összesíti és adatbázisba rendszerezi
az igénybejelentéseket;

b) az igénybejelentésekre vonatkozó adatbázist folya-
matosan frissíti, ennek figyelembevételével meg-
tervezi és elôkészíti a helyben központosított köz-
beszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó
közbeszerzéseket és a lefolytatandó közbeszerzési
eljárásokat;

c) elôkészíti, karbantartja, koordinálja és a helyben
központosított közbeszerzési portálon közzéteszi a
helyben központosított közbeszerzési rendszer
hatálya alá tartozó kiemelt termékek körét;

d) a helyben központosított közbeszerzési rendszer
keretén belül lefolytatott közbeszerzési eljárások
során érvényesíti a fenntartó és az intézmények
érdekeit;

e) lefolytatja a helyben központosított közbeszerzési
rendszer hatálya alá tartozó kiemelt termékekre
irányuló közbeszerzési eljárásokat;

f) mûködteti a helyben központosított közbeszerzési
portált, azon közzéteszi a helyben központosított
közbeszerzési rendszer használata során teljesíten-
dô adatszolgáltatás adatlapjait és mintáit;

g) a helyben központosított közbeszerzési rendszert
érintô, az adatszolgáltatási és egyéb kötelezettsé-
gek teljesítéséhez szükséges adatokat a helyben
központosított közbeszerzési portálon folyamato-
san közzéteszi;

h) együttmûködik a kötelezettségvállalásokat nyil-
vántartó önkormányzati szervekkel;

i) a költségvetési szervek adatszolgáltatása alapján
figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését;

j) szervezi a helyben központosított közbeszerzési
rendszerrel kapcsolatos oktatási feladatokat;

k) a helyben központosított közbeszerzési eljárások
eredményeként létrejött keretmegállapodások ha-
tályos szövegét – összhangban a Kbt. 73. §-ában
foglaltakkal – közzéteszi a helyben központosított
közbeszerzési portálon;

l) ellátja mindazon egyéb feladatot, melyet jogsza-
bály a helyben központosított közbeszerzési rend-
szer mûködtetésével kapcsolatban a hatáskörébe
utal;

m)együttmûködik Budapest Fôváros Önkormányzatá-
val, adatszolgáltatásával elôsegíti annak ellenôrzési
tevékenységét.

A helyben központosított közbeszerzési díj

4. §

(1) A helyi központi beszerzô szervezet által a 3. § 
(2) bekezdésében ellátott feladatokért a költségvetési
szerv, illetve az önként csatlakozó társaság a helyi
központi beszerzô szervezet részére központosított köz-
beszerzési díjat köteles fizetni. A helyben központosított
közbeszerzési díj kizárólag a 3. § (2)–(3) bekezdései
szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen
felmerülô költségek mértékéig terjedhet. A helyben köz-
pontosított közbeszerzési díj mértéke a helyben közpon-
tosított közbeszerzések keretében megvalósított köz-
beszerzések áfa nélkül számított értékének 3%-a.

(2) A költségvetési szervek a közbeszerzés tervezett
nettó értékének 1%-át a keretmegállapodásos eljárás
megkezdését követô 8 napon belül fizetik meg a helyi
központi beszerzô részére.

(3) Az költségvetési szervek az (1) bekezdés szerinti
díjat – csökkentve a (2) bekezdésben meghatározott és
megfizetett díj összegével – a közbeszerzés megvalósítá-
sát követôen a megrendelésüket követô 8 napon belül
fizetik meg a helyi központi beszerzô részére.

A központi beszerzési rendszerhez történô
kapcsolódás 

5. §

(1) A költségvetési szervek a helyben kiemelt termé-
kekre irányuló beszerzéseiket a jóváhagyott vagy mó-
dosított költségvetési támogatási, valamint egyéb bevételi
elôirányzataikkal, illetve azok teljesülésével összhang-
ban valósítják meg.

(2) A költségvetési szervek a helyben központosított
közbeszerzési rendszer használata folyamán végig, de
különösen az igénybejelentések és a megrendelések tel-
jesítése kapcsán kötelesek adatszolgáltatási és egyéb kö-
telezettségeiket határidôben teljesíteni, annak érdekében,
hogy a helyben központosított közbeszerzési rendszer
mûködtetésével elérni kívánt gazdasági célok megvaló-
suljanak.

6. §

(1) A költségvetési szervek a helyben központosított
közbeszerzési portálon elektronikusan kötelesek a hely-
ben központosított közbeszerzési rendszerbe bejelent-
kezni. A helyi központi beszerzô szervezet a bejelentke-
zést nyolc napon belül visszaigazolja.

(2) A költségvetési szervek a helyben központosított
közbeszerzési portálon elektronikusan nyilvántartott
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intézményi és felhasználói adataikban bekövetkezett
változásokat öt munkanapon belül kötelesek az (1) be-
kezdésben meghatározott módon módosítani.

(3) A költségvetési szervek a (2) bekezdés szerinti
adataikat változás hiányában is kötelesek évente felül-
vizsgálni, és ezt a helyi központi beszerzô szervezet
részére az (1) bekezdésben meghatározott módon a
tárgyév január 31. napjáig bejelenteni.

7. §

(1) A költségvetési szervek a helyben kiemelt
termékek közbeszerzésére vonatkozó beszerzési igényei-
ket – amennyiben a helyi központi beszerzô szervezet
más határidôt nem állapít meg – három havonta elôre,
rendkívüli sürgôsség esetén haladéktalanul, de legkésôbb
a beszerzés megkezdését megelôzôen kötelesek bejelen-
teni a helyben központosított közbeszerzési portálon. A
beszerzési igényekben feltüntetett tervezett beszerzések
vásárlási kötelezettséget nem keletkeztetnek.

(2) A költségvetési szervek a helyben kiemelt termé-
kek közbeszerzési igényre vonatkozó adatok közlése
mellett kötelesek a Kbt. szerinti éves összesített közbe-
szerzési tervet a tárgyév május 15. napjáig a helyi köz-
ponti beszerzô szervezet helyben központosított közbe-
szerzési portálján elektronikusan rögzíteni.

(3) A költségvetési szervek az éves összesített köz-
beszerzési tervet a helyben kiemelt termékek közbeszer-
zésének vonatkozásában a helyi központi beszerzô szer-
vezet által közzétett formában kötelesek elkészíteni. 
A közbeszerzési tervben bekövetkezett változásról a
költségvetési szerv öt munkanapon belül köteles a helyi
központi beszerzô szervezetet elektronikusan tájékoztatni,
a helyi központi beszerzô szervezet által a helyben köz-
pontosított közbeszerzési portálon közzétett formában.

8. §

A költségvetési szerv köteles a megrendelések teljesí-
tésérôl, valamint annak pontos adatairól és minôsítésérôl
a helyi központi beszerzô szervezetet a helyben közpon-
tosított közbeszerzési portálon keresztül tájékoztatni.

9. §

(1) A helyi központi beszerzô szervezet köteles bizto-
sítani, hogy az ajánlattevôk, illetôleg a szállítók a hely-
ben központosított közbeszerzési portálon elektro-
nikusan bejelentkezzenek. A helyi központi beszerzô
szervezet a bejelentkezést elektronikusan visszaigazolja.
Továbbá köteles biztosítani, hogy a helyben központo-
sított közbeszerzési portálon nyilvántartott adataikban
bekövetkezett változásokat öt munkanapon belül beje-
lentsék a helyi központi beszerzô szervezet részére és a

megrendelésekkel kapcsolatban adatszolgáltatást teljesít-
senek. 

(2) A helyi központi beszerzô szervezet az e rendelet
szerinti intézményi adatszolgáltatási kötelezettség
ellenôrzése érdekében a teljesítésekkel érintett szállítók-
tól adatszolgáltatást kérhet.

10. §

A költségvetési szervek a helyi központi beszerzô
szervezettel a 6. § (1) bekezdésben meghatározott beje-
lentkezés visszaigazolását követô 8 napon belül meg-
bízási szerzôdést kötnek. A megbízási szerzôdés köte-
lezô tartalmát és kereteit a helyi központi beszerzô szer-
vezet a helyben központosított közbeszerzési portálon
közzéteszi.

Önkéntes csatlakozás a helyben központosított 
közbeszerzési rendszerhez

11. §

(1) A helyi központi beszerzô szervezet által kezelt
helyben központosított közbeszerzési rendszerhez tör-
ténô önként csatlakozást bármely, a Fôvárosi Önkor-
mányzat többségi tulajdonában lévô a Kbt. hatálya alá
tartozó ajánlatkérônek minôsülô társaság kezdeményez-
heti a helyi központi beszerzô szervezetnél.

(2) Az önkéntes csatlakozást kezdeményezni a rendelet 
6. § (1) bekezdésében meghatározott bejelentkezéssel lehet.

12. §

(1) A helyben központosított közbeszerzési rendszer
szolgáltatásaihoz történô csatlakozás a bejelentkezés
helyi központi beszerzô szervezet által történt visszaiga-
zolását követôen elektronikusan lehetséges.

(2) A bejelentkezés visszaigazolását követôen az
önként csatlakozott szervezet – a helyi beszerzô szerve-
zet által jóváhagyott – igénybejelentése alapján jogosult
a helyi központi beszerzô szervezet által kötött közbe-
szerzési szerzôdések terhére történô megrendelésre. 

(3) Az önként csatlakozott szervezetek igénybejelen-
tésének jóváhagyása során a helyi központi beszerzô
szervezet köteles figyelemmel lenni arra, hogy a helyben
központosított közbeszerzésre kötelezett költségvetési
szervek folyamatos ellátottsága a megkötött közbeszer-
zési szerzôdések alapján biztosított legyen. Ennek érde-
kében köteles elutasítani a beszerzési igényt abban az
esetben, ha a bejelentett igény jóváhagyása veszélyeztet-
né a költségvetési szervek igényeinek kielégítését. A helyi
központi beszerzô szervezet a bejelentett igény elutasítá-
sát indokolni köteles.
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(4) Az önként csatlakozott szervezetet megilletik
mindazon jogosultságok és terhelik mindazon kötelezett-
ségek, amelyeket e rendelet határoz meg a költségvetési
szervek részére. 

(5) A helyi központi beszerzô szervezet az önként
csatlakozó szervezetek részére is jogosult a 3. § (3) be-
kezdés szerinti tevékenységek végzésére. Ezen tevé-
kenységet a helyi központi beszerzô szervezet az önként
csatlakozó szervezettel kötött egyedi szerzôdés alapján
végzi.

13. §

(1) A helyi központi beszerzô szervezet az önkéntes
csatlakozásokkal kapcsolatos kötelezettségek megfelelô
teljesítése érdekében a helyben központosított köz-
beszerzési portálon tájékoztató rendszert mûködtet.

(2) Köteles nyilvántartást vezetni a helyben központo-
sított közbeszerzéshez önként csatlakozó szervezetekrôl
és errôl tájékoztatni a Fôvárosi Önkormányzatot.

A kiemelt beszerzési tárgyak

14. §

(1) A kiemelt beszerzési tárgyak körét a rendelet 2.
számú melléklete tartalmazza. 

(2) A kiemelt beszerzési tárgyak körének módosítá-
sára a helyi központi beszerzô szervezet tehet javaslatot
a Fôvárosi Önkormányzat felé. 

15. §

(1) A kiemelt beszerzési tárgyak alapvetô mûszaki-
szakmai paramétereit és funkcióit, a közbeszerzés telje-
sítéséhez szükséges speciális elôírásokat a költségvetési
szervek kötelesek megadni úgy, hogy a (2) bekezdésben
foglaltaknak megfeleljen. 

(2) Az esélyegyenlôség és egyenlô elbánás, valamint a
nemzeti elbánás alapelveknek érvényesülniük kell. A
mûszaki-szakmai paraméterek nem határozhatók meg
olyan módon, hogy egyes ajánlattevôket az ajánlattétel
lehetôségébôl indokolatlanul kizárjanak, vagy más
módon indokolatlanul hátrányos megkülönböztetésüket
eredményezzék. 

(3) Amennyiben a költségvetési szerv által megadott
paraméterek a (2) bekezdésben foglaltaknak nem felel-
nek meg a helyi központi beszerzô szervezet erre felhívja
az adott költségvetési szerv figyelmét, egyúttal kéri a
versenysemleges paraméterek megadását.

A saját hatáskörben megvalósítható beszerzések 

16. §

(1) A költségvetési szerv a helyi kiemelt termékek
közbeszerzését a Kbt. szabályaival összhangban saját ha-
táskörben is megvalósíthatja, ha

a) a mûködéshez, fenntartáshoz szükséges helyi
kiemelt termékbeszerzés megvalósítása elôre nem
látható okból rendkívül sürgôssé válik, és a hatályos
keretszerzôdés vagy keretmegállapodás alapján a
közbeszerzés határidôre nem lenne megvalósít-
ható;

b) a helyi kiemelt termékbeszerzés vonatkozásában
nincs hatályos keretmegállapodás vagy keretszer-
zôdés;

c) lehetôsége van más intézmény, költségvetési szerv
készletének átvételére, és az megfelel az állami
normatíváknak;

d) a keretszerzôdésben meghatározott és az egyéb 
(pl. azonos szolgáltatási) feltételek tekintetében 
is mindenben megfelelô helyi kiemelt terméket a
keretszerzôdés szerinti árnál alacsonyabb áron tud
beszerezni;

e) az érintett dolgot kizárólag kutatási, kísérleti,
tanulmányi vagy fejlesztési célból állítják elô; ez az
eset azonban nem alkalmazható olyan mennyiség
esetén, amely megalapozza a piacképességet,
illetôleg a kutatásfejlesztés költségeit fedezi;

f) az áru árutôzsdén jegyzett és beszerzett;
g) az árut kivételesen kedvezô feltételekkel, felszámo-

lási eljárás, végelszámolás vagy bírósági végrehaj-
tás, illetôleg az érintett szervezet személyes joga
szerinti hasonló eljárás során történô értékesítés
keretében szerzi be;

h) a Kbt. 125. §-ban meghatározott eset áll fenn.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdésben foglalt
körülmények mérlegelésekor a legnagyobb gondosság-
gal kötelesek eljárni. Az (1) bekezdés alkalmazása nem
eredményezheti a helyben központosított közbeszerzési
rendszer keretén belül történô közbeszerzés indokolatlan
mellôzését.

(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjaiban szabályozott
saját hatáskörben történô beszerzés feltétele, hogy a költ-
ségvetési szerv beszerzési igényét elôzetesen, az adat-
szolgáltatást teljesítve a helyben központosított közbe-
szerzési portálon elektronikus úton bejelentette.

(4) A költségvetési szerv köteles a saját hatáskörben
megvalósított beszerzés eredményeként megkötött szer-
zôdés alapadatait (szerzôdô felek megnevezését, a szer-
zôdés tárgyát, mennyiségét, az ellenszolgáltatás mértékét,
a teljesítés határidejét, a szerzôdés tárgyára vonatkozó
mûszaki, minôségi feltételeket és a szerzôdéskötés ide-
jét, a szerzôdés idôbeli hatályát), hivatkozva az elôzetes
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beszerzési igényre és a saját hatáskörû beszerzést meg-
alapozó körülményekre, valamint a szerzôdés teljesítésé-
nek dokumentumait a helyi központosított közbeszerzési
portálon elektronikus úton feltölteni.

17. §

(1) Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani
kívánt közbeszerzés becsült értéke az egyszerû közbe-
szerzési eljárás értékhatárát eléri, a költségvetési szerv a
saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés fel-
tételeirôl a közbeszerzési eljárás megkezdése elôtt nyolc
nappal a helyi központi beszerzô szervezetet – a saját
hatáskörben tervezett közbeszerzés eljárási hirdetmé-
nyének vagy ajánlattételi felhívásának megküldésével –
írásban tájékoztatni köteles.

(2) Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani
kívánt közbeszerzés rendelet szerinti feltételeinek fenn-
állása a bejelentésbôl nem állapítható meg, a helyi köz-
ponti beszerzô szervezet a bejelentés kézhezvételétôl
számított kettô napon belül a költségvetési szervet to-
vábbi adatközlésre szólíthatja fel.

(3) A saját körben megvalósítani kívánt közbeszerzés
becsült értékének kiszámítása során a helyben közpon-
tosított közbeszerzési rendszer és a saját hatáskörben
megvalósítható közbeszerzések értékét egybe kell számí-
tani a Kbt. 40. §-ának megfelelôen.

(4) A 17. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályo-
zott saját hatáskörben történô beszerzés során kötött sze-
rzôdésben a költségvetési szerv szerzôdéses kötelezett-
séget kizárólag a helyi központi beszerzô szervezet által
a kiemelt termék vonatkozásában megkötendô keret-
megállapodás hatálybalépésének idôpontjáig vállalhat. 
A költségvetési szervnek a szerzôdés idôbeli hatályát
erre tekintettel kell megállapítania.

(5) A 16–17. § szabályainak megsértése esetén a helyi
központi beszerzô jelentést készít a Fôvárosi Önkor-
mányzat hatáskörrel rendelkezô szerve részére. 

A helyi központi beszerzô által kezelt adatok köre

18. §

(1) A helyi központi beszerzô a helyben központosí-
tott közbeszerzési rendszer mûködtetése körében a
helyben központosított közbeszerzési rendszer minden
elemét adatbázisba foglalja, és azt folyamatosan kar-
bantartja. 

(2) A helyi központi beszerzô az adatkezelést és kar-
bantartást különösen az alábbi esetkörökben végzi: 

a) a költségvetési szervek, önként csatlakozott szerve-
zetek adatai; 

b) a szállítók adatai; 
c) a keretmegállapodások (szerzôdések, keretszerzô-

dések) adatai; 
d) a szállítók idôszaki adatközlésébôl keletkezô ada-

tok; 
e) a szállítók eseti adatközlésébôl keletkezô adatok; 
f) egyéb, a helyben központosított közbeszerzési

rendszer részét képezô adatok. 

(3) A helyben központosított közbeszerzési rendszert
használók az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötele-
zettségüket határidôben, a helyi központi beszerzô szer-
vezet által elôírt módon kötelesek teljesíteni. 

(4) A (3) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése
érdekében a helyi központi beszerzô szervezet köteles az
adatszolgáltatás határidejét és módját, valamint az annak
során alkalmazandó mintákat kidolgozni és ezeket
közzétenni. 

(5) A helyi központi beszerzô szervezet köteles a
helyben központosított közbeszerzési rendszerrel, és 
a teljesítésekkel kapcsolatos adatokat közzétenni, a mû-
ködés eredményérôl a Fôvárosi Önkormányzatnak fél-
évente beszámolni. 

Budapest Fôváros Önkormányzatának 
jogosítványai

19. §

(1) A helyi központi beszerzô szervezet Kbt. 6. § sze-
rinti közbeszerzési szabályzatát, valamint annak módosí-
tásait Budapest Fôváros Közgyûlése jogosult jóvá-
hagyni.

(2) A helyi központi beszerzô szervezet minden év
január 31-ig köteles beszámolót készíteni elôzô évi tevé-
kenységérôl, különös tekintettel az elért megtakarítá-
sokra. Az éves beszámoló elfogadására Budapest Fô-
város Közgyûlése jogosult.

III. Fejezet

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A keretmegállapodásos eljárás szabályai

20. §

(1) A keretmegállapodásos eljárás elsô részét a költ-
ségvetési szervek és az önként csatlakozott szervezetek
összesített, konkrét igénye alapján a Kbt. szabályaival
összhangban, a helyi központi beszerzô folytatja le,
amelynek eredményeképpen keretmegállapodást köt. 
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(2) A keretmegállapodásos eljárás, a Kbt. 136/B. §. 
(2) valamint a (3) bekezdés a) pontja szerinti, második
részét a költségvetési szervek és az önként csatlakozott
szervezetek folytatják le és kötnek szerzôdés(eke)t a
keretmegállapodásban elôirányzott teljes mennyiség
keretein belül a keretmegállapodásban részes ajánlatte-
vôvel vagy ajánlattevôkkel.

(3) A keretmegállapodásos eljárás Kbt. 136/B. §. 
(3) bekezdés b) pontja szerinti második részét a helyi
központi beszerzô folytatja le. 

21. §

A költségvetési szervek és az önként csatlakozott
szervezetek beszerzési igényeiket a második rész
lezárásaként megkötött szerzôdés terhére kibocsátott meg-
rendeléssel elégíthetik ki. A szervezet a megrendelést
megküldi a központi beszerzô szervezethez, amely a
megrendelést nyilvántartásba veszi és 3 munkanapon
belül a szállítónak továbbküldi.

22. §

(1) A költségvetési szervek és az önként csatlakozott
szervezetek, vagy a 21. § (3) bekezdése szerinti esetben
a helyi központi beszerzô a keretmegállapodásos eljárás
második részét a Kbt. szabályaival összhangban bonyo-
lítja.

(2) A 21. § (2) bekezdése alapján megkötött szerzô-
dést a szervezet 5 napon belül köteles a helyi központi
beszerzônek megküldeni.

A keretmegállapodás és a szerzôdés

23. §

(1) A helyben központosított közbeszerzési eljárás
eredményeképpen keretmegállapodás, és a keretmegálla-
podás alapján egyedi szerzôdés jön létre.

(2) A keretmegállapodást – legfeljebb 4 évre – a helyi
központi beszerzô köti az összesített szervezeti igények
alapján a lebonyolított nyílt, meghívásos vagy tárgyalá-
sos közbeszerzési eljárás eredményeképpen.

(3) A keretmegállapodásnak legalább a következôket
kell tartalmaznia: 

a) a szerzôdô felek megnevezése és azonosító adatai;
b) a keretmegállapodás elôzményei (igénybejelentés,

lefolytatott közbeszerzési eljárás); 
c) a keretmegállapodás tárgya; 
d) a keretmegállapodás idôtartama; 
e) amennyiben lehetséges a keretmegállapodás tár-

gyának elôirányzott mennyisége és értéke; 

f) az ellenszolgáltatás mértéke, a fizetés módja;
g) a keretmegállapodás hatálya;
h) a teljesítés helye és módja; 
i) a szerzôdésszegésért való felelôsség szabályai; 
j) arra vonatkozó kikötést, hogy a keretszerzôdés

alapján a költségvetési szervek és az önként csatla-
kozott szervezetek egyoldalú jognyilatkozattal (a
továbbiakban: megrendeléssel) jogosult a közbe-
szerzést megvalósítani; 

k) a megrendelések kezdeményezésével, ezek vissza-
igazolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos
határidôt és a teljesítésekre vonatkozó (szállítási és
pénzügyi) részletes feltételeket; 

l) a keretmegállapodás alapján megkötendô szerzô-
dés mintája; 

m)a helyben központosított közbeszerzési rendszer
hatálya alá tartozó a költségvetési szervek és az
önként csatlakozott szervezetek körét, adatait; 

n) a költségvetési szerveknek és az önként csatlako-
zott szervezeteknek és a szállítóknak a keretszerzô-
déssel és annak teljesítésével kapcsolatos adatszol-
gáltatási kötelezettségére vonatkozó, valamint az
ennek végrehajtási módját szabályozó rendelkezé-
seket;

o) annak rögzítését, hogy a szervezet elôleget nem ad-
hat.

(4) A keretmegállapodásos eljárás második részét
szerzôdés zárja le, melyeket a költségvetési szervek és az
önként csatlakozott szervezetek kötnek meg a helyi köz-
ponti beszerzô jóváhagyása mellett. A szerzôdés nem
lehet ellentétes a keretmegállapodásban foglaltakkal.

V. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés 

24. §

E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelke-
zéseit azokra a közbeszerzésekre kell alkalmazni,
amelyek esetében a hatálybalépést követôen kerül sor a
közbeszerzés megkezdésére.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 3. sz. melléklet 
7. pontja.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester 
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi CXXIX. törvény
a 17/B. §-ában felhatalmazást adott az önkormányza-
toknak, hogy a helyben központosított közbeszerzés tár-
gyi és személyi hatályát meghatározza és a beszerzés
szabályait rendeletben állapítsák meg. A javaslat a hely-
ben központosított közbeszerzési rendszer szabályait
állapítja meg. Meghatározza a kiemelt beszerzési tár-
gyakat, valamint azokat a költségvetési szerveket, akik 
a rendelet hatálya alá tartoznak és ezért a beszerzéseiket
a rendelet szabályai szerint kötelesek megvalósítani. 
A központosított közbeszerzés keretében a központi
beszerzô a költségvetési szervek beszerzési igényeit
összesíti, ezáltal az ár tekintetében érvényesíteni tudja a
beszerzés nagyobb volumenének elônyeit, ezzel lehetô-
séget biztosít az önkormányzati ráfordítások csökkenté-
sére, a költségvetési elôirányzatok tervszerû felhasználá-
sára, valamint a központi beszerzési rendszerben rejlô
elônyök közigazgatási célú hasznosítására. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A javaslat meghatározza a rendelet hatálya alá tartozó
költségvetési szerveket, a helyi központi beszerzô szer-
vezeteket, és a helyben központosított közbeszerzések-
hez önként csatlakozó társaságok közbeszerzéseit.

A 2. §-hoz

A javaslat az értelmezô rendelkezéseket tartalmazza.

A 3. §-hoz

A javaslat kijelöli a helyi központi beszerzô szerveze-
tet, meghatározza feladatait.

A 4. §-hoz

A javaslat meghatározza a helyi központosított közbe-
szerzési díj mértékét, megfizetésének rendjét.

Az 5, 6. §-okhoz

A javaslat meghatározza a központi beszerzési rend-
hez történô kapcsolódás, az adatszolgáltatás, a szerveze-
tek adataiban bekövetkezô változások aktualizálásának
szabályait.

A 7. §-hoz

A javaslat rögzíti a költségvetési szervek feladatait a
közbeszerzési igényeiknek, az éves összesített közbe-

szerzési tervnek és a változásoknak a helyben központo-
sított közbeszerzési portálon történô megjelentetése
érdekében.

A 8. §-hoz

A javaslat a megrendelések teljesítésével, annak
pontos adataival, minôsítésével kapcsolatos feladatokat
írja elô a helyben központosított közbeszerzési portálon
történô tájékoztatás érdekében.

A 9. §-hoz

A javaslat az ajánlattevôk és szállítók kötelezettségeit
írja elô a helyben központosított közbeszerzési portálon
történô megjelenés érdekében.

A 10. §-hoz

A javaslat a költségvetési szervek és a helyi központi
beszerzô szervezet által kötendô megbízási szerzôdés
szabályait tartalmazza.

A 11–13. §-okhoz

A javaslat a helyben központosított közbeszerzési
rendszerhez történô önkéntes csatlakozás lehetôségét
biztosítja a rendelet hatálya alá nem tartozó szervezetek
részére meghatározva a csatlakozás során követendô
eljárási rendet, a csatlakozott szervezetek jogait, kötele-
zettségeit.

A 14–15. §-okhoz

A javaslat a kiemelt beszerzési tárgyak körét és azok
módosításának szabályait határozza meg.

A 16–17. §-okhoz

A javaslat a költségvetési szervek által saját hatáskör-
ben megvalósítható beszerzések feltételeit és eljárási
szabályait határozza meg.

A 18. §-hoz

A javaslat a helyi központi beszerzô által kezelt
adatok körét, az adatszolgáltatás módját és az adatke-
zelés szabályait tartalmazza.

A 19. §-hoz

A javaslat Budapest Fôváros Önkormányzatának ha-
táskörét tartalmazza a helyi központi beszerzô szervezet
közbeszerzési szabályzatával kapcsolatban. A helyi köz-
ponti beszerzô évenként történô beszámolási kötelezett-
ségét írja elô.
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A 20–22. §-okhoz

A javaslat a keretmegállapodásos eljárás szabályait
határozza meg. A keretmegállapodás megkötését köve-
tôen – amennyiben szükséges – az eljárás második részét
a helyi központi beszerzô folytatja le. A megrendeléseket
a költségvetési szervek és az önként csatlakozott szerve-
zetek a központi beszerzôn keresztül adhatják le a nyer-
tes ajánlattevô részére.

A 23. §-hoz

A javaslat a keretmegállapodás és a szerzôdés meg-
kötésének a szabályait határozza meg.

A 24. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének idôpontját határozza
meg. Rendelkezik a Vagyonrendelet 3. sz mellékletébôl 
a FEBESZ kizárólagos jogának a törlésérôl, mivel a
feladatokat a Zrt. veszi át.
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1. számú melléklet a 46/2009. (IX. 5.) Fôv. Kgy. rendelethez

A helyben központosított közbeszerzések személyi hatálya 

Az alábbi szervezetek tartoznak a rendelet hatálya alá:

Fôvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet

Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ

Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelôintézet

Fôvárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelôintézet

Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai

Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház

Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki Utcai Kórház

Fôvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet

Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház

Fôvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház és Rendelôintézet

Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdô

Fôvárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet

Budai Gyermekkórház és Rendelôintézet Kht.
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2. számú melléklet a 46/2009. (IX. 5.) Fôv. Kgy. rendelethez

A kiemelt beszerzési tárgyak

Gyógyszerek

Mûtéti izolációs termékek

Sebészeti varróanyagok

Laboratóriumi reagensek és vegyszerek

Orvosi gáz

Élelmiszerek beszerzése

Élelmezési szolgáltatások 

Épülettakarítási szolgáltatások

Ôrzés-védelmi szolgáltatások

Mosatási szolgáltatások



Budapest Fôváros Közgyûlése az államháztartásról
szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 65. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az
alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi költség-
vetésérôl szóló 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelet (to-
vábbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Budapest Egészségközpont Zrt. alaptôke
emelésének végrehajtásához kapcsolódóan csökkenti
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakítás-
hoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül a
mûködési célú tartalék elôirányzatát

422 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli a „8112 Fôvá-
rosi Egészségközpont Zrt.” cím kiadási, azon belül az
önkormányzati beruházások elôirányzatát, a törzstôke
befizetés fedezetére. 

(2) A Budapest Egészségügyi Modell megvalósítása
érdekében csökkenti „9114 Céltartalék az önkormány-
zati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím
kiadási, azon belül a mûködési célú tartalék elôirányzatát

588 000 ezer Ft-tal,
egyidejûleg azonos összeggel megemeli az új „9145
Fôvárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék a BEM
megvalósítására” cím elôirányzatát. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti összegek a bevételi
és kiadási fôösszegeket nem változtatják, a rendelet
mellékletei értelemszerûen módosulnak.  

2. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi költség-
vetésérôl szóló 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelet mó-
dosítását az államháztartásról szóló – többször módosí-
tott – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése
alapján a közgyûlési döntésekbôl eredô elôirányzat
rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1–2. §-hoz

A közgyûlési döntéseknek az alaprendeleten történô
átvezetésérôl, valamint az alaprendelet táblázatainak
változásáról rendelkezik.

3. §

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlésének
47/2009. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi költségvetésérôl
szóló 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



A távhôszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény
60. § (3) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében
és mellékletében kapott felhatalmazás alapján Budapest
Fôváros Közgyûlése a következôk szerint rendelkezik.

1. §

A lakossági távhôszolgáltatási díjakról, az áralkalma-
zási és díjfizetési feltételekrôl, valamint a távhôszolgál-
tatási csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII. 16.) Fôv.
Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A hôdíjat a közüzemi szerzôdés szerinti felhasz-
náló ellátását szolgáló hôközpontban felszerelt, a távhô-
szolgáltató tulajdonában lévô hitelesített hômennyiség-
mérôvel mért hômennyiség után vagy az 5/A. §-ban fog-
lalt esetben a mért hômennyiség alapulvételével történt
kiszámlázásnak megfelelôen, a tárgyhót követôen ha-
vonta utólag kell megfizetni.”

2. §

Az R. a következô 5/A. §-al egészül ki:

„5/A. §

(1) A felhasználó, illetôleg a díjfizetô írásban meg-
állapodhat a távhôszolgáltatóval a távhôszolgáltatási
díjak részszámlázással történô fizetésérôl. Ebben az eset-
ben a felhasználó (díjfizetô) az év november 30-ig tartó
hónapjaiban a megállapodást megelôzô teljes naptári
évben (január 1.–december 31.) mért hôfelhasználás
alapulvételével a megállapodásban a (2) bekezdés
szabályai szerint meghatározott, havi azonos mértékû
hôfelhasználást tartalmazó részszámlák alapján részfize-
tést teljesít, minden év december hónapban pedig a tény-
leges, mért hôfelhasználást – díjszétosztás esetén abból
az épületrészére jutó hányadot – tartalmazó elszámolás
eredményének megfelelô elszámoló számlában a távhô-
szolgáltató külön-külön a fûtési célú és használati meleg-
víz-készítési célú hôdíj-, valamint az alapdíj-különböze-
tet elszámolja. 

(2) A fûtési célú hô és használati melegvíz-készítési
célú hô részmennyiségeket külön kell megállapítani. 

A fûtési célú hô részmennyiség az elôzô teljes naptári év
12 havi tényfogyasztásának – a tervezett átlaghômérsék-
lettel, fûtött napok számával korrigált – 1/12 része. 
A használati melegvíz-készítési célú hô részmennyiség az
elôzô teljes naptári év 12 havi tényfogyasztásának 
1/12 része. Amennyiben nem áll rendelkezésre a fentiek
szerinti tényfogyasztás úgy részszámlázással történô
fizetésre megállapodás nem köthetô.

(3) Az (1) bekezdés szerinti fizetési feltételeket a táv-
hôszolgáltató abban az esetben köteles biztosítani, ha a
felhasználónak (díjfizetônek) 90 napon túli távhôdíj hát-
raléka nincs, és ennek a feltételnek a megállapodás ér-
vényességi ideje alatt folyamatosan megfelel.”

3. §

Az R. 6. §-a a következô (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A felhasználó írásban megállapodhat a távhô-
szolgáltatóval a távhôszolgáltatási díjak részszámlázás-
sal történô fizetésérôl, az 5/A. §-ban szabályozottak sze-
rint.”

4. §

Az R. 7. §-a a következô (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a felhasználó, illetôleg a díjfizetô az 5/A. § és
a 6. § (4) bekezdés szerinti részszámlázásra vonatkozóan
írásban megállapodik a távhôszolgáltatóval, akkor a 4. §
szerinti alapdíjat is részszámlázáson alapuló részfize-
tésként teljesíti.”

5. §

(1) E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatályba lépésekor fennálló – az R.
hatálya alá tartozó – jogviszonyokra is alkalmazni kell.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester  
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet 5. § (1) bekezdése és a 6. § (1) bekezdése
szerint a távhôszolgáltató a felhasználási helyen a hô-
fogyasztást havonta köteles mérni és a hôdíjat ennek
alapján számlázni. A fûtési célú hôfelhasználás évszak-
tól, külsô hômérséklettôl függô volta miatt a hôfelhasz-
nálás a téli hónapokban a nyári fogyasztás többszöröse
lehet, emiatt a fizetendô fûtési hôdíj a felhasználók
számára jelentôs mértékben megemelkedik a fûtési idô-
szakban. Felmérések szerint igény van a távhôdíj fizetési
kötelezettség egyenletesebbé, kiszámíthatóbbá tételére.
A Díjrendelet javasolt módosítása ezt az igényt elégíti ki,
a felhasználók, díjfizetôk által választható részszámlá-
zásos rendszer lehetôségének biztosításával.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet új 5/A. §-a választhatóvá teszi a távhô-
szolgáltatási díjak részszámlázással történô fizetésének
lehetôségét.

A 2. §-hoz

A rendelet meghatározza a résszámlázás módját, sza-
bályozza továbbá azokat a feltételeket, amelyek fenn-
állása esetén a felhasználó vagy a díjfizetô választhatja
az elôbbi fizetési módot. 

A 3. §-hoz

A rendelet 6. §-ának új (4) bekezdése az 5/A. § szerinti
részfizetés lehetôségét biztosítja az épületrészenkénti
hômennyiségmérés szerinti szolgáltatás esetére is. 

A 4. §-hoz

A rendelet 7. §-ának új (3) bekezdése a számviteli
elôírásoknak megfelelôen megállapítja, hogy a hôdíj
részszámlázása esetén a havi alapdíj fizetése is rész-
fizetésnek minôsül. 

Az 5. §-hoz

A rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik. 
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-
sének és a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) be-
kezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet
alkotja: 

1. §

A sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet
(továbbiakban: R) bevezetô része helyébe a következô
bevezetô rész lép: 

„Budapest Fôváros Közgyûlése – az egyetemes emberi
kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedô szerepét
Budapest lakosságának testi-lelki egészségmegôrzésében,
személyiség formálásában, az egészséges életmódra ne-
velésben, a közösségi magatartás kialakításában, vala-
mint különleges szerepét az ifjúság fizikai és erkölcsi
nevelésében – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §
(6) bekezdésének felhatalmazása alapján, az Alkotmány
70/D. §-a, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 8. §-a és 63/A. § n) pontjának rendelkezé-
seivel összhangban, Budapest Fôvárosnak az ország
sportjában betöltött kiemelkedô szerepére figyelemmel, a
fôvárosi lakosok életminôsége javítása érdekében a kö-
vetkezô rendeletet alkotja.”

2. §

A R. 3. §-ának c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép: 

„c) Budapest Fôváros Sport Nonprofit Zártkörû rész-
vénytársaságra (a továbbiakban: BFS Nonprofit Zrt.),
sportlétesítményeire, alkalmazottaira és mûködtetôire,”

3. §

(1) A R. 5. § (1) bekezdése felvezetô része és a) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(1) A Fôvárosi Önkormányzat sportfeladatai ellá-
tása és a tulajdonában lévô sportlétesítmények és sport-
célú ingatlanok mûködtetése és fejlesztése érdekében
BFS Nonprofit Zrt.-t mûködtet.”

(2) A R. 5. § (1) bekezdése b)–e) pontjai és (2) bekez-
dése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„(2) A Fôvárosi Önkormányzat sportfeladatai ellátása
és a tulajdonában lévô sportlétesítmények és sportcélú
ingatlanok mûködtetése és fejlesztése érdekében: 

a) Biztosítja a sportfeladatok ellátásához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket.

b) Együttmûködik a sporttevékenységet végzô sport-
szövetségekkel és szakszövetségekkel, sportszerve-
zetekkel, valamint a fôtevékenységként sporttal fog-
lalkozó szervezetekkel.

c) Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságán
belül Sport Albizottságot mûködtet.”

4. §

(1) A R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép: 

„(1) A Fôvárosi Önkormányzat a kötelezôen és önként
vállalt sportfeladatokkal kapcsolatos tevékenységét köz-
vetlenül, továbbá

– az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságon,
mint szakbizottságon,

– a fôpolgármesteren,
– a Fôpolgármesteri Hivatalon keresztül látja el.”

(2) A R. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi új bekez-
dés lép:  

„(2) A Fôvárosi Önkormányzat a kötelezôen és önként
vállalt sportfeladatokkal kapcsolatos tevékenységét köz-
vetlenül a BFS Nonprofit Zrt.-n keresztül látja el.”

(3) A R. 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi új 
(3) bekezdés lép: 

„(3) Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság
feladat- és hatáskörét a Fôvárosi Önkormányzat Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzata tartalmazza.”

(4) A R. 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi új 
(4) bekezdés lép:  

„(4) A Fôvárosi Önkormányzat a közszolgáltatási ke-
retszerzôdés, illetve a mindenkori költségvetési rendelet
vonatkozó rendelkezései alapján megkötendô éves
közszolgáltatási szerzôdésben foglaltak szerint ad át
feladatokat és forrásokat a BFS Nonprofit Zrt.-nek.”
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5. §

A R. 8. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8. § A BFS Nonprofit Zrt. tevékenységének ellenôr-
zését a Fôvárosi Önkormányzat az Egészségügyi és Szo-
ciálpolitikai Bizottság, továbbá a fôpolgármester, vala-
mint a fôjegyzô útján látja el.”

6. §

A R. 10. §-a az alábbiak szerint egészül ki: 

„10. § A Fôvárosi Önkormányzat sporttal kapcsolatos
segítô és koordináló feladatát a kerületi önkormányza-
tokkal, illetve a sport közfeladatok ellátására a kerületi
önkormányzatok által alapított gazdasági társaságokkal
történô együttmûködésben különösen:

– a sportigazgatás,
– a lakossági, a gyermek- és ifjúsági, a versenysport

és eseményeik,
– a sportingatlanok, sportintézmények mûködtetése,
– az ágazati szabályozás érvényesítése és korszerûsí-

tése
területén valósítja meg.”

7. §

(1) A R. 11. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép: 

„(1) A Fôvárosi Önkormányzat sportfeladatainak el-
látása érdekében, a mindenkori költségvetési lehetôsé-
geinek függvényében a BFS Nonprofit Zrt.-nek átadott
pénzeszközök segítségével vesz részt a sportlétesítmé-
nyei, sportcélú ingatlanai fenntartásának és fejlesztésé-
nek támogatásában, illetve a fôvárosi területi sportszö-
vetségek és szakszövetségek, sportszervezetek, valamint
a sporttevékenységet fôtevékenységként végzô szerveze-
tek támogatásában.”

(2) A R. 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:  

„(2) A Fôvárosi Önkormányzat a mindenkori költ-
ségvetési lehetôségeinek függvényében vesz részt a saját
fenntartású iskolák testnevelési, mindennapi testedzési
lehetôségeinek, az iskolai diáksportkörök támogatásában.”

Záró rendelkezés

8. §

(1) A rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihir-
detése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 2. §-a; 3. § (1) bekezdése; 4. § (2) be-
kezdése; a 4. § (4) bekezdése; az 5. §; valamint a 7. § 
(1) bekezdése – külön rendeletben meghatározottak
szerint lép hatályba.

(3) Hatályát veszti a R. 3. § c) pontja; az R. 5. § (1) be-
kezdés felvezetô része és a) pontja, a R. 7. § (3) bekez-
dése; R. 8. §-a és a R. 11. § (1) és (3) bekezdése.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Figyelemmel a sportról szóló 2004. évi I. törvény
rendelkezéseire, valamint az önkormányzati rendszerben,
illetve a gazdasági, társadalmi folyamatokban végbe-
ment változásokra és a sportágazatban bekövetkezett
fejlôdésre, biztosítani kell, hogy átfogó módon kerüljön
szabályozásra Budapest sportirányítási és finanszírozási
rendszere. A sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy.
rendelet hatályba lépése óta történt jogszabályi változá-
sokat figyelembe véve – különös tekintettel a gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény rendelkezései-
re – a rendelet módosítása szükségessé vált. A hatályos
jogszabályok lehetôséget adnak arra, hogy az önkor-
mányzati sportfeladatok 100%-os önkormányzati tulaj-
donú, nonprofit gazdasági társaságban kerüljenek ellá-
tásra.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: Sportrendelet) megalkotása óta új
sporttörvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény lépett
hatályba, így a bevezetô részben a jogszabályi hivatko-
zást a hatályos jogszabályi rendelkezésekhez szükséges
igazítani. 
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A 2–5. §-okhoz

A Fôvárosi Közgyûlés a 1031/2009. (VI. 25.) Fôv.
Kgy. határozatában elvi egyetértését adta, hogy a sport-
ágazat átalakításával létrejövô új társasági forma és elne-
vezés Budapest Fôváros Sport Nonprofit Zrt. legyen.
Ebbôl következôen a szükséges  szervezeti formáról való
rendelkezéssel együtt kerül átvezetésre a sportrendeletben.

A Fôvárosi Közgyûlés Ifjúsági és Sport Bizottsága
2006 óta, 63/2006. (XII. 18.) Fôv. Kgy. rendelet 3. § 
(1) bekezdése értelmében nem mûködik, így a hatályos
bizottsági struktúra, a Fôvárosi Önkormányzat Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992 (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet 4. melléklete szerint az Egészségügyi
és Szociálpolitikai Bizottságot szükséges feltüntetni a
rendeletben ott, ahol a szakbizottságra hivatkozás tör-
ténik. 

A sportrendelet megalkotása óta új sporttörvény, a
sportról szóló 2004. évi I. törvény lépett hatályba, ezért 
a jogszabályi hivatkozást aktualizálni szükséges. A gaz-
dasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény a köz-
hasznú társasági formát kivezette a hatályos jogrendszer-
bôl, így a sportfeladatok ellátására és a szervezeti struk-
túra kialakítására nonprofit gazdasági társasági formában
van lehetôség.

A 6. §-hoz

A jelenlegi gyakorlat az, hogy a helyi önkormány-
zatok jelentôs része – így a kerületi önkormányzatok is –
a helyi önkormányzat által alapított gazdasági társaság
útján látja el a sportfeladatokat, ezért szükségessé vált a
gazdasági társasági formára való utalás. 

A 7. §-hoz

A sporttörvény önkormányzatokra vonatkozó rendel-
kezései elsôsorban nem közigazgatási jellegûek, hanem
meghatározó módon irányítási és szolgáltatási feladato-
kat határoznak meg. A sporttal kapcsolatos gyakorlati,
operatív feladatok ellátására a cselekvés lehetôségében
gyorsabb, adókedvezményeket igénybe venni képes non-
profit gazdasági társaság lehet a legmegfelelôbb. A gaz-
dasági társaság rugalmasabban vehet részt a magánsze-
mélyek és gazdasági társaságok sportfeladat ellátását
támogató forrásainak bevonásában, az össztevékenységet
átfogó szponzorációs lehetôségek kihasználásában, illet-
ve különbözô pályázati források megszerzésében. A gaz-
dasági társaság az önkormányzattal kötött szerzôdésben
foglaltaknak megfelelô összegû rögzített támogatást kap,
de az elôzôekben foglaltakra tekintettel a gazdálkodás
hatékonysága javulhat. 

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik. 
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A Fôvárosi Önkormányzat Közgyûlése a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48. § (4) a) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, valamint a levegô védelmével kapcsolatos egyes
szabályokat tartalmazó 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet
15/B. § elôírásainak megfelelôen az alábbi rendeletet
alkotja.

1.§

(1) Budapest Fôváros szmogriadó-tervérôl szóló
69/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § (3) bekezdésének helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(3) E rendelet területi hatálya nem terjed ki 
a) az M0 jelû elkerülô út Budapest Fôváros közigaz-

gatási területén áthaladó szakaszaira;
b) Nagykovácsi és Remeteszôlôs lakosainak átmenô

gépjármûforgalma biztosítása érdekében – a követ-
kezô útvonalak szakaszaira: Budapest közigazgatási
határa–Nagykovácsi út–Szépjuhászné útja–Buda-
keszi út–Budapest közigazgatási határa, továbbá
Budapest közigazgatási határa–Nagykovácsi út–
Nagyrét utca–Máriaremetei út–Hidegkúti út–Bu-
dapest közigazgatási határa.”

(2) A Rendelet 1.§ új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott cél
érdekében az ott meghatározott útvonalakra szóló men-
tességet Nagykovácsi és Remeteszôlôs lakosai a lakó-
helyet vagy tartózkodási helyet igazoló hatósági igazol-
vánnyal (lakcímkártyával) igazolhatják.”

2. §

A Rendelet 3.§-a az alábbi új (3) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Az (1) bekezdés tilalma alól mentesül a (2) be-
kezdésben meghatározott terület

a) lakosainak gépjármûforgalma, akik jogosultságu-
kat a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló
hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával) igazol-
hatják;

b) BKV Zrt. autóbuszainak és belszolgálati jármûvei-
nek forgalma;

c) FKF Zrt. kommunális szemét szállítására, az utak
locsolására, tisztítására szolgáló jármûveinek for-
galma;

d) a Rendelet 10. § c–g) pontokban meghatározott
kivételeinek forgalma.”

3. §

(1) A Rendelet 3. §-a (2)–(3) bekezdései helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti közúti közlekedési kor-
látozás területe megegyezik a Rendelet 1. § (2) bekezdés
szerinti területi hatályával.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom alól
mentesül az Árpád híd–Róbert Károly körút–Hungária
körút–Könyves Kálmán körút–Lágymányosi híd–Dom-
bóvári út–Sárbogárdi út–Hamzsabégi utca–Budaörsi út–
Alkotás utca–Krisztina körút–Vérmezô út–Margit körút–
Bem József utca–Bem rakpart–Árpád fejedelem útja–
Lajos utca–Pacsirtamezô utca által alkotott Hungária-
gyûrû és Budapest Fôváros közigazgatási határa közötti
terület

a) lakosainak gépjármûforgalma, akik jogosultsá-
gukat a lakóhelyet vagy tartózkodási helyet igazoló
hatósági igazolvánnyal (lakcímkártyával) igazol-
hatják;

b) BKV Zrt. autóbuszainak és belszolgálati jármûvei-
nek forgalma;

c) FKF Zrt. kommunális szemét szállítására, az utak
locsolására, tisztítására szolgáló jármûveinek for-
galma;

d) a Rendelet 10. § c–g) pontokban meghatározott
kivételeinek forgalma.”

4. §

(1) A Rendelet 10. § f) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„f) orvosok gépjármûve és orvosi ügyeleti gépjár-
mûvek;”

(2) A Rendelet 10. § h) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„h) a kommunális feladatukat végzô, külön jogsza-
bályban meghatározott olyan gépjármûvek, amelyek 
– mûszaki felépítésüknél fogva – csak a mentôszolgálat-
ban, vérellátó szolgálatban, halott-szállításra, úttisztí-
tásra (közterületek tisztán tartása, locsolása, valamint
közutak, repülôterek hó- és síkosságmentesítése, só- és
homokszórása), a lakosság vízellátására, a kommunális
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hulladékszállításra, a kéményseprôipari közszolgáltatás-
ra, a villamos- és gázenergia-, távhô-, melegvíz-, ivóvíz-,
szennyvízhálózatok, a távközlési szolgáltatás, a közmû-
jellegû vezetékrendszerek (különösen a termékvezeték, a
közúti forgalomirányító, a közúti közösségi és vasúti köz-
lekedés vezetékei) hibabemérésére és – elhárítására hasz-
nálhatók, továbbá azon szervezetek következô feladatukat
végzô jármûvei, amelyek jogosultak pénzfeldolgozási
tevékenység, vagy egyetemes postai szolgáltatás végzé-
sére;”

(3) A Rendelet 10. § j) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„j) a fôvárosi és pest megyei élelmiszerlánc-felügye-
leti szerv és feladatukat a fôvárosban végzô magánállat-
orvosok gépjármûvei, a fôvárosi és pest megyei élelmi-
szerlánc-felügyeleti szerv igazolásával;”

(4) A Rendelet 10. § az alábbi új m) ponttal egészül ki:

„m) az élelmiszer-áruszállító gépjármûvek célfor-
galma.”

(5) A Rendelet 10. § az alábbi új n) ponttal egészül ki:

„n) Magyar Rádió Zrt., Magyar Televízió Zrt. és Duna
Televízió Zrt. közszolgálati mûsorszolgáltatók, továbbá a
Magyar Távirati Iroda Zrt. gépjármûveinek célforgal-
ma.”

(6) A Rendelet 10.§ l) pontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„l) a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a KDV-KTVF, a
fôvárosi ÁNTSZ-ek, valamint Budapest Fôváros terüle-
tén mûködô közterület-felügyeletek azon gépjármûvei,
amelyek mûszaki felépítésüknél és jogszabályi felhatal-
mazásuk által látják el a közterületek rendjéhez, tiszta-
ságához és jogszerû használatához kapcsolódó ellenôr-
zési feladatukat.”

5. §

A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 3.§ (1)–(2) bekezdésének hatályba
lépésérôl külön önkormányzati rendelet rendelkezik.”

6. §

(1) E rendelet – a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivé-
telekkel – a kihirdetését követô napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a hatályba lépésérôl külön önkor-
mányzati rendelet rendelkezik.

(3) E rendelet 3. §-a a Rendelet 3. § (1)–(3) bekezdé-
sének – külön önkormányzati rendelettel történô – ha-
tályba lépésének napjától számított 3. év azonos hónap
azonos napján lép hatályba. 

(4) A Rendelet 3. § (3) bekezdésének a)–c) pontjai a
jelen rendelet 6. § (3) bekezdés szerinti hatályba lépését
követô 5. év azonos hónap azonos napján hatályukat
vesztik.

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejûleg a Ren-
delet preambulumának „21/2001. (II. 14.) Korm. rende-
let 15. § (3) bekezdés elôírásainak megfelelôen” szöveg-
rész helyébe a

„21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 15/B. § elôírásai-
nak megfelelôen” szövegrész lép.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Figyelemmel Budapest Fôváros szmogriadó-tervérôl
szóló 69/2008. (XII. 10.) számú Fôv. Kgy. rendelet alap-
ján elrendelt szmogriadó során szerzett tapasztalatokra,
valamint az egyes kormányrendeleteknek a szmog-
riadóval összefüggô módosításáról szóló 16/2009. (I. 30.)
Korm. rendelet rendelkezéseire indokolttá vált a Ren-
delet felülvizsgálata és módosítása.

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

A Rendelet területi hatályának módosításával bizto-
sítható Nagykovácsi és Remeteszôlôs zsáktelepülések
célforgalma a szmogriadó forgalomkorlátozó intézke-
dései alatt.

A 2–3.§-hoz

A Rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott köz-
lekedési korlátozáshoz indokolt kivételi mentességi
körök meghatározása, a módosítással biztosítható a
Hungária-gyûrûn belüli lakosok ôszi–téli idôszakra
vonatkozó forgalma, valamint a BKV Zrt. autóbuszainak
és zavarelhárító jármûveinek, továbbá az FKF Zrt. kom-
munális szemét szállítására, az utak locsolására, tisz-
títására szolgáló jármûveinek forgalmát a kivételi körbe
sorolni, ugyanakkor fenntartva a belvárosi kedvezôtlen
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környezetvédelmi tulajdonságú gépjármûvek átmenô
forgalmának korlátozását.

A módosítás a Rendelet 10. §-ban foglalt általános
kivételi kör (a riasztási fokozatban elrendelt páros-párat-
lan elvû forgalomkorlátozás alóli mentesség) meghatá-
rozott eseteit kiterjeszti a Hungária-gyûrûn belüli, ôszi-
téli idôszakra vonatkozó forgalomkorlátozásra is.

Ezen a felmentések azonban csak a hatályba lépésétôl
számított 3 évig maradnak hatályban, amelyhez kapcso-
lódóan egyúttal meghatározásra kerültek a 3 évet köve-
tôen irányadó rendelkezések is. Ennek egyik legfonto-
sabb eleme a Rendelet 3. § (1) bekezdése szerinti köz-
lekedési korlátozás területi hatályának kiterjesztése és
ehhez kapcsolódóan a korlátozás mentességi köreinek
újbóli meghatározására, amelynek keretében a Hungária-
gyûrûn belüli lakosok mentessége megszûnik, a Hungária-
gyûrûn kívüli lakosok ôszi-téli idôszakra vonatkozó gép-
jármûforgalma számára lesz biztosítva mentesség, amely
a hatályba lépéstôl számított 5 évig marad hatályban.

A 4. §-hoz

A Rendelet 10. §-ában a szmog-helyzet riasztási foko-
zatához kapcsolódó korlátozó intézkedések alóli mentes-
ség körének pontosítása a következôkre tekintettel:

• az élelmiszer-áruszállító gépjármûvek célforgalma;
• Magyar Rádió Zrt., Magyar Televízió Zrt. és Duna

Televízió Zrt. közszolgálati mûsorszolgáltatók, to-
vábbá a Magyar Távirati Iroda Zrt. gépjármûveinek
célforgalma;

• általánosan kivételként az orvosok gépjármûve és
orvosi ügyeleti gépjármûvek forgalma; továbbá

• a közszolgáltatásban részt vevô gépjármûvek köre
kiegészül a kéményseprôipari szolgáltatással;

• az élelmiszer-felügyeleti lánc és a magánállator-
vosok köre a területi meghatározással kiegészül,
így a fôvárosi feladatellátás biztosított lesz, tekin-
tettel a Fôváros rendeletének területi hatályára,

• a regionális ÁNTSZ-en kívül figyelembe veszi a
kerületi ÁNTSZ-eket is.

A 5. §-hoz

A Hungária-gyûrûn belüli, ôszi-téli idôszakra vonat-
kozó forgalomkorlátozás hatálybaléptetéséhez, a vég-
rehajtás további tervezéséhez a jogszabályi környezet, 
a KRESZ-módosítás – ezen belül a kedvezôtlenül sok
légszennyezô anyagot kibocsátó gépjármûvek behajtási
tilalmát jelzô zóna-tábla – kihirdetése szükséges, amely-
nek következtében a Rendelet 12. § (2) bekezdésében
meghatározott 2009. október 20-i hatályba lépés helyett
indokolt a külön önkormányzati rendeletben történô
hatályba lépést rögzíteni.

A 6. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének napját határozza meg.
Ugyanakkor a Rendelet 3.§-ában meghatározott, a
szmog helyzet kialakulásának megelôzésére vonatkozó
intézkedések hatályba lépése a magasabb szintû jogsza-
bályok – elsôdlegesen a KRESZ szabályainak – módo-
sításától függ, így a kivételi esetkörök meghatározására
vonatkozó rendelkezések hatályba lépését is a korláto-
zások hatályba lépéséhez szükséges kapcsolni.

Erre figyelemmel, továbbá a jogalkotó által kialakított
3, valamint 5 évre szóló szmog helyzetet megelôzô intéz-
kedések lépcsôzetes egymást felváltó belépésére, a ha-
tályba léptetés részletes jogtechnikai levezetése szükséges.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi ren-
deletet alkotja:

1. §

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
„II. A Közgyûlés által a bizottságokra átruházott hatás-
körök jegyzéke” fejezet „Egészségügyi és Szociálpoliti-
kai Bizottság” cím a következô új, 67. ponttal egészül ki:

„67. Dönt a sportcélú pályázatok kiírásáról és azok
elbírálásáról.

1990. évi LXV. tv 9. § (3)”

2. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A javaslat az SZMSZ technikai jellegû pontosításait
tartalmazza. 

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A sportcélú pályázatok kiírásával és elbírálásával kap-
csolatos hatáskörnek az Egészségügyi és Szociálpolitikai
Bizottsághoz történô telepítése indokolt a Közgyûlés te-
hermentesítése érdekében.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybaléptetésérôl rendelkezik. 
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormány-
zatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tör-
vény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet
alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján a következô rendele-
tet alkotja:

1. §

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

2. §

E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fôvárosi Közgyûlés
külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk
közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerü-
leti szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési
szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékeny-
ségét. A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. számú rendelet 1. §
(1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mel-
lékletét 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 meg-
felelôen történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentô 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében fog-
laltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest, XIII. ker. Váci út–
Árbóc utca–Esztergomi út–Róbert Károly körút által ha-
tárolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletnek megfelelô-
en módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a fôvárosi település-
rendezési tervek közötti összhang biztosítása érdekében
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet ala-
kításáról és védelmérôl szóló (a továbbiakban: Étv.)
1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (5) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás keretei között – a Fôvárosi Szabá-
lyozási Kerettervtôl az Étv. 14. § (6) bekezdése szerinti
eltérést kezdeményezô II. kerületi Önkormányzat érdekét
szolgáló helyi közérdekû cél megvalósítása céljából – 
a következô rendeletet alkotja:

1. §

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

2. §

E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fôvárosi Közgyûlés
külön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk
közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok ke-
rületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városren-
dezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevé-
kenységét. 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 módosí-
tását általában a kerületi önkormányzatok kezdemé-
nyezik, a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. számú rendeletben
foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének meg-
felelôen történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az FSZKT módosítását a II. kerületi Önkormányzat
kezdeményezte a kerületi szabályozási terv készítésével
összefüggésben, amely Budapest, II. kerület Pesthideg-
kút, Ófalun belül a Moschbach park, a Hidegkúti út és 
a Paprikás-patak találkozásában lévô telek, valamint a
Paprikás-patak, Templom utca, Patakhegyi utca, Rákos
utca, Váry köz, Mester utca által lehatárolható kastély-
tömb területét érinti. A zöldterület keretövezetbe – ZKP
jelû közpark és ZKK jelû közkert célzott területfelhasz-
nálási módú területek közé – történô átsorolás helyi köz-
érdeket szolgál, amelynek kedvezményezettje a II. ke-
rületi Önkormányzat.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény
63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környezet ala-
kításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. tör-
vény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következô rendeletet
alkotja:

1. §

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

2. §

E rendelet a kihirdetést követô hónap elsô napján lép
hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII.
törvény rendelkezései szerint a Fôvárosi Közgyûlés
külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk
közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok ke-
rületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrende-
zési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevé-
kenységét. 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 módosítá-
sát általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik,
a 48/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. számú rendeletben foglal-
tak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet
mellékletét képezô 1:4000 méretarányú térképének
megfelelôen történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekez-
dés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét je-
lentô 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet 5. § (4) bekezdésében foglal-
tak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XVIII. kerület Pest-
szentlôrinc, Ganz Ábrahám utca–Halomi út–közigazgatási
határ–Kerékkötô utca által határolt külterületi fejlesztési
területre vonatkozó keretövezet módosítás a mellék-
letnek megfelelôen módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló

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

* 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.).



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) be-
kezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi ren-
deletet alkotja:

1 .§

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
(a továbbiakban: SZMSZ) 6. számú melléklete VII. Ok-
tatási és Ifjúságpolitikai Bizottság fejezet 1. cím 1. pont-
ja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. Budapest Fôváros Önkormányzatának Módszer-
tani Gyermekvédelmi Szakszolgálata

1081 Budapest, Alföldi u. 9–13.”

2. §

Az SZMSZ 6. számú melléklete VII. Oktatási és Ifjú-
ságpolitikai Bizottság fejezet 2. cím 4. és 7. pontja he-
lyébe az alábbi pontok lépnek:

a) „4. Budapest Fôváros Önkormányzatának Csepp-
kô Gyermekotthona és Óvodája

1025 Budapest, Cseppkô u. 74.”

b) „7. Budapest Fôváros Önkormányzatának Sztehlo
Gábor Gyermekotthona

1121 Budapest, Budakeszi u. 48”

3. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

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

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Három gyermekvédelmi intézmény nevének változása
miatt szükséges az SZMSZ módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
szabályzatának módosításra azért van szükség, mert a
korábban Budapest Fôváros Önkormányzatának Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálatának (1081 Budapest,
Alföldi u. 9–13.) neve megváltozott.

A 2. §-hoz

Ebben a §-ban további két gyermekotthon, Budapest
Fôváros Önkormányzatának Cseppkô utcai Gyerme-
kotthona (1025 Budapest, Cseppkô u. 74.) és Budapest
Fôváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermek-
otthona (1121 Budapest, Budakeszi út. 48.) neve változik
meg. 

A 3. §-hoz

A Rendelet hatályba lépésérôl rendelkezik.
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55/2009. (IX. 5.) önkormányzati rendelete

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



Budapest Fôváros Közgyûlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az
árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 
7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rende-
letet alkotja.

1. §

(1) A 29/2009. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet (a továb-
biakban: R.) 1. §-a az alábbi új (26)–(28) bekezdésekkel
egészül ki:

„(26) Különféle rendezvények (pl. színházi elôadás,
koncert, kiállítás, vásár, sportesemény, konferencia, kong-
resszus, stb.) belépôjegyeihez (részvételi kártyáihoz, kitû-
zôihez, stb.) rendezvényhez kapcsolódó jegy vásárolható. 
A rendezvényhez kapcsolódó jegynek kétféle változata van:

a) Eseti rendezvényhez kapcsolódó jegy: a néhány órát
meg nem haladó idôtartamú rendezvényhez kap-
csolódó jegy a rendezvény kezdô idôpontját meg-
elôzô és végét követô 2 órán át jogosít utazásra.

b) Idôszaki (napijegy alapú) rendezvényhez kapcsoló-
dó jegy: az egész napos vagy többnapos rendezvé-
nyekre, naptári napokra váltható rendezvényhez kap-
csolódó jegyek 1-tôl 10 napig terjedô idôtartamra
érvényesek, naponta 0 órától 24 óráig. A többna-
pos rendezvényhez kapcsolódó jegy esetében az ér-
vényesség napjainak egymást követô, összefüggô
idôszakot kell lefedniük.

(27) A rendezvényhez kapcsolódó jegyek hologramos,
öntapadós matrica formájában kerülnek forgalomba,
amelyeket az adott rendezvény belépôjegyére kell felra-
gasztani. A belépôjegynek tartalmaznia kell a rendezvény
kezdô és befejezô dátumát, illetve idôpontját. Az utasok
az adott rendezvényre érvényes és a ráragasztott rendez-
vényhez kapcsolódó jegy – matricával ellátott belépôjegy
felmutatásával vehetik igénybe a BKV Zrt. valamennyi
járatát a vonalak teljes hosszán, HÉV-en pedig a köz-
igazgatási határon belül.”

(28) A rendezvényhez kapcsolódó jegy értékesítése csak
legalább 50 db rendezvényhez kapcsolódó jegy egyidejû
megvásárlása esetén lehetséges.

(2) A R. 7. § (1) bekezdése az alábbi új k)–u) pon-
tokkal egészül ki:

„k) eseti rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 600 Ft 
„l) 1 naptári napra érvényes idôszaki  

rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 1200 Ft 
„m)2 naptári napra érvényes idôszaki 

rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 2200 Ft 
„n) 3 naptári napra érvényes idôszaki 

rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 3200 Ft 
„o) 4 naptári napra érvényes idôszaki 

rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 3500 Ft 
„p) 5 naptári napra érvényes idôszaki 

rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 3800 Ft 
„q) 6 naptári napra érvényes idôszaki 

rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 4100 Ft 
„r) 7 naptári napra érvényes idôszaki 

rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 4400 Ft 
„s) 8 naptári napra érvényes idôszaki 

rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 4700 Ft 
„t) 9 naptári napra érvényes idôszaki 

rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 5000 Ft 
„u) 10 naptári napra érvényes idôszaki 

rendezvényhez kapcsolódó jegy, ára 5300 Ft” 

2. §

Ez a rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester  
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56/2009 (IX. 5.) önkormányzati rendelete 

a Budapesti Közlekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság 
hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való 

megállapításáról és azok alkalmazási feltételeirôl szóló 
29/2009. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A BKV Zrt. a különféle rendezvények (pl. színházi
elôadás, koncert, kiállítás, vásár, sportesemény, konfe-
rencia, kongresszus, stb.) résztvevôinek kedvezményes
utaztatása érdekében a rendezvény belépôjegyéhez,
részvételi kártyájához, kitûzôjéhez stb. kapcsolódóan új
terméket, az ún. rendezvényhez kapcsolódó jegyet kíván-
ja bevezetni. Az új jegytípus bevezetéséhez a Fôvárosi
Közgyûlésnek módosítania szükséges a Budapesti Köz-
lekedési Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság hatósági
árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági
árként való megállapításáról és azok alkalmazási felté-
teleirôl szóló 29/2009. (VI. 12.) Fôv. Kgy. rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

(1) A rendezvényhez kapcsolódó jegyek változatait és
alkalmazásuk feltételeit rögzíti.

(2) Az egyes rendezvényhez kapcsolódó jegyek legma-
gasabb hatósági árait határozza meg.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépésérôl rendelkezik.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

924/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Vizsgálóbizottság felállítása a
fôvárosi beruházások elôkészítésének áttekintése
céljából” címû elôterjesztést nem veszi napirend-
jére.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

925/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 33. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat Budapest Szíve Program – „Reprezentatív
kaputérség kiépítése I. ütem” kiemelt projekt tá-
mogatási szerzôdésének megkötésére” címû elôter-
jesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

926/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 34. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a „Budapest Szíve Program – Hídfôterek
és új pesti korzó kiépítése I. ütem” kiemelt projekt
támogatási szerzôdésének megkötésére” címû elô-
terjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

927/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 14. pontként tárgyalja meg a
„Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése
célokmány” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

928/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat pályázat benyújtására a KMOP-2009-2.1.2
„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” c. pályázati
felhívására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

929/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 15. pontként tárgyalja meg
„A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei” projekt Kohéziós Alap
határozat módosításban szereplô egyes projekt-
elemekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások, a
beruházási engedélyokirat 4. sz. módosítása” címû
elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

930/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fôvárosi Önkormány-
zat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására”
címû elôterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

931/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 16. pontként tárgyalja meg a
„A Budai Duna-parti Fôgyûjtô (BMC) építéséhez
kapcsolódó (Erzsébet híd–Batthyány tér között) át-
fogó városképi rendezési javaslat” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

932/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Beépítésre szánt terület kivételes
kijelölése iránti eljárás kezdeményezése (XXIII.
kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út K-BK1
keretövezetû terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által
határolt terület)” címû elôterjesztést nem veszi na-
pirendjére.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

933/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 10. pontként tárgyalja meg a
„Margit-híd rekonstrukció többletforrás szükségle-
tének biztosítása” címû elôterjesztést.
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

934/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 40. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rendelô-
intézet, Felnôtt Szakrendelô felújítására, és a Fô-
városi Önkormányzat tulajdonában álló két újpesti
ingatlan forgalomképessé tételére és az ÉPIT Zrt.
részére vagyongazdálkodásba adással történô hasz-
nosítására” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

935/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/a., 1/b., 1/c. és 1/d. pontként
tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tag cseréjére”
címû elôterjesztéseket.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

936/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 48. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
egyszemélyes nonprofit kft.-vé történô alakításá-
nak megkezdésére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

937/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 4. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módo-
sítására a Budapest, XIII. ker. Váci út Árbóc utca–
Esztergomi út–Róbert Károly körút által határolt
területre vonatkozóan” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

938/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 47. pontként tárgyalja meg 
a „Alapítványok és társadalmi szervezetek támo-
gatása a „9207 Kulturális célú bizottsági keret”,
valamint a „9208 Színházi célú bizottsági keret”
2009. évi céltartalékaiból” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

939/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 32. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. nonprofit
korlátolt felelôsségû társaságként történô tovább-
mûködtetésére” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

940/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat átutalások engedélyezésére az Oktatási és
ifjúsági célú bizottsági keret terhére” címû elôter-
jesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

941/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Közterületi várakozás rendjérôl szóló
24/2009. (V. 11.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására”
címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

942/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 8. pontként tárgyalja meg a
„Vizsgálóbizottság felállítása a fôvárosi beruházá-
sok elôkészítésének áttekintése céljából” címû elô-
terjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

943/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
napirendjére veszi és ebédszünet elôtti utolsó pont-
ként tárgyalja meg a „Energiafelhasználás csök-
kentésére kiírt „KEOP 5.3.0/A” pályázaton való
részvétel” címû elôterjesztést.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

944/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet módo-
sítására” címû elôterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

945/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg: 
1/a. Javaslat bizottsági tag cseréjére.
1/b. Javaslat bizottsági tag cseréjére.
1/c. Javaslat bizottsági tag cseréjére.
1/d. Javaslat bizottsági tag cseréjére.
2. Javaslat a Budapesti Ifjúsági Tanács létreho-

zására és az ifjúsági koordinátori feladatok
ellátására.
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13. Javaslat a Fôvárosi Önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv.
Kgy. rendelet, a Fôvárosi Önkormányzat
fenntartásában mûködô egészségügyi intéz-
mények alapító okiratának, valamint a Fô-
városi Önkormányzat és a FEBESZ közötti
feladat-ellátási szerzôdés módosítására .

14. Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására Budapest XIII. ker. Esztergomi
út–Róbert Károly körút (Hídfelhajtó)–Nép-
fürdô utca–Róbert Károly krt.–Dagály utca
által határolt területre vonatkozóan. 

15. Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl
szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására a Budapest XIII. ker. Váci út–
Árbóc utca–Esztergomi út–Róbert Károly körút
által határolt területre vonatkozóan.

16. Javaslat a kéményseprô-ipari közszolgáltatás
2009. július 1-i áfa emelés utáni díjtételeire. 

17. Javaslat Budapest Fôváros Közgyûlése 24/1997.
(V. 22.) Fôv. Kgy. számú rendeletének hatá-
lyon kívül helyezésére és a hajléktalanok
pénzbeli szociális ellátásának egyes kérdései-
rôl szóló rendelet megalkotására. 

18. Javaslat a 2008. évben megkezdett vadplakát
és falfirka-mentesítési program folytatására. 

19. Javaslat a 69/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy.
szmogriadó tervérôl szóló rendelet módosítá-
sára.

10. Javaslat a Fôvárosi Állat- és Növénykert
(FÁNK) európai uniós projektjének támoga-
tására. 

11. Vizsgálóbizottság felállítása a fôvárosi beru-
házások elôkészítésének áttekintése céljából.

12. Margit-híd rekonstrukció többletforrás szük-
ségletének biztosítása.

13. Javaslat pályázat benyújtására a KMOP –
2009-2.1.2 „Kerékpárforgalmi hálózat fej-
lesztése” c. pályázati felhívására.

14. Kossuth téri mélygarázs, látogatóközpont és
közpark beruházás elôkészítése és megvaló-
sítása.

15. Javaslat a X. ker. Újköztemetô elôtti körfor-
galmú csomópont tervezési engedélyokirat
jóváhagyására. 

16. Rákosvölgyi északi fôgyûjtô II. ütem enge-
délyokirata (Rákosvölgyi fôgyûjtô és Kerepesi
úti tehermentesítô gyûjtôcsatorna engedély-
okiratainak összevonása). 

17. Pesterzsébeti gyûjtôcsatorna engedélyok-
irata 3. sz. módosítás.

18. Budapest komplex integrált szennyvízelveze-
tése célokmány.

19. A „Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt

Kohéziós Alap határozat módosításban sze-
replô egyes projektelemekkel kapcsolatos
kötelezettségvállalások, a beruházási enge-
délyokirat 4. sz. módosítása.

20. A Budai Duna-parti Fôgyûjtô (BMC) építé-
séhez kapcsolódó (Erzsébet híd–Batthyány
tér között) átfogó városképi rendezési javaslat.

21. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a
„8413 Sportcélú támogatás” cím elôirányzata
terhére. 

22. Javaslat Budapest Fôváros Sport Nonprofit
Zrt. alapításának elôkészítéséhez szükséges
forrás biztosítására. 

23. Javaslat a TÁMOP 3.1.4 támogatási szerzô-
dés megkötése. 

24. Javaslat oktatási intézmények akadálymente-
sítési uniós pályázatainak beadására.

25. Beszámoló az iskolai erôszak megelôzése
érdekében tett intézkedések végrehajtásáról,
további feladatokról. 

26. Javaslat a nevelési-oktatási intézményekben a
2008. évi végleges létszámcsökkentések
miatt felmerült kiadások részletes elszámo-
lására, központi költségvetésbôl történô biz-
tosítására benyújtandó végleges pályázati
anyagra, valamint egyéb kapcsolódó dönté-
sekre. 

27. Javaslat a Közterületi várakozás rendjérôl
szóló 24/2009. (V. 11.) Fôv. Kgy. rendelet
módosítására.

28. Javaslat a „HOSTIS” Idegenforgalmi és
Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közala-
pítvány alapító okiratának módosítására. 

29. Javaslat a Petrik TISZK KMOP támogatási
szerzôdésének módosítására.

30. Javaslat gyermekvédelmi intézmények ala-
pító okiratainak módosítására. 

31. Javaslat a „Szent János Kórház Észak-budai
Egyesített Kórházai, balesetveszély elhárítási
munkák” megnevezésû engedélyokirat jóvá-
hagyására.

32. Katinyi mártírok emlékmûve elhelyezése a
III. kerületben és javaslat a beruházás enge-
délyokirata jóváhagyására. 

33. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megálla-
podás megkötésére Szabó Magda síremlék
elkészítésére. 

34. Javaslat a Szabad Tér Színház Kht. köz-
szolgáltatási szerzôdésének módosítására. 

35. Javaslat az ÁROP-3.A.1/B-2008-0020 jelû, 
a „Fôpolgármesteri Hivatal szervezeti és mû-
ködési kultúrájának javítása, Projekt Megva-
lósító Egységének kialakítása és informatikai
támogatása” címû projekt támogatási szerzô-
désének megkötésére. 

36. Javaslat a „Budapest, Szabadság híd rekonst-
rukciója” KMOP-2.1.1/A-2008-0002 számú
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projekt támogatási szerzôdésének módosítá-
sára. 

37. A Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô
Szolgáltató Kht. Közhasznú Nonprofit Kor-
látolt Felelôsségû Társasággá alakítása, az
alapító okiratának módosítása.

38. A Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és Piac
Igazgatósága alapító okiratának módosítása. 

39. Javaslat Budapest Fôváros Önkormányzata
2009. évi költségvetésérôl szóló 28/2009. 
(V. 25.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására. 

40. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Kht. nonprofit
korlátolt felelôsségû társaságként történô
továbbmûködtetésére.

41. Javaslat Budapest Szíve Program – „Repre-
zentatív kaputérség kiépítése I. ütem” kiemelt
projekt támogatási szerzôdésének megköté-
sére.

42. Javaslat a „Budapest Szíve Program – Híd-
fôterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem”
kiemelt projekt támogatási szerzôdésének
megkötésére.

43. „A Dél-budapesti régió vízrendezése” címû
kiemelt projekt támogatási szerzôdésének
megkötése. 

44. Fôváros és a KHEM közötti, a BKSZ mû-
ködtetésérôl szóló 2009. évi finanszírozási
megállapodás megkötése módosított tarta-
lommal. 

45. Elôterjesztés a központi és fôvárosi céltámo-
gatással, valamint a kerület beruházásában
1999. óta megépült Budapest XVI. kerületi
szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált
eszközként történô átadás-átvételére. 

46. A Fôvárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2009.
évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerzôdése. 

47. Javaslat átutalások engedélyezésére az Ok-
tatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

48. Javaslat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány
2008. évi közhasznúsági jelentésének elfoga-
dására. 

49. Javaslat a HOSTIS Idegenforgalmi és Nem-
zetközi Gazdasági Szakképzési Közalapít-
vány 2008. évi közhasznúsági jelentésének
elfogadására.

50. Javaslat a Fôvárosi Közoktatásfejlesztési
Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági je-
lentésének elfogadására. 

51. Javaslat közoktatási megállapodás megköté-
sére.

52. Javaslat a Károlyi Sándor Kórház és Rende-
lôintézet, Felnôtt Szakrendelô felújítására, és
a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló
két újpesti ingatlan forgalomképessé tételére
és az ÉPIT Zrt. részére vagyongazdálkodásba
adással történô hasznosítására.

53. Javaslat a struktúraátalakítási pályázaton el-
nyert források elszámolási határidejének mó-
dosítására. (Heim Pál Gyermekkórház). 

54. Javaslat támogatási szerzôdés módosítására
(Fôvárosi Önkormányzat Egyesített Szent Ist-
ván és Szent László Kórház-Rendelôintézet).

55. Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell
konstrukciójának és cselekvési tervének elfo-
gadására.  

56. Javaslat a Nyírô Gyula Kórházban történô
létszámcsökkentés engedélyezésére és a köz-
ponti költségvetési támogatáshoz benyúj-
tandó pályázattal kapcsolatos döntésekre.

57. A BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató
Kht. 2009. július 1.–december 31. közötti
idôtartamra szóló közszolgáltatási szerzôdé-
sének jóváhagyása. 

58. Javaslat a „Rákoskeresztúri autóbusz folyosó
kialakítása” KMOP-2.3.1/A-2008-0001 szá-
mú projekt támogatási szerzôdésének módo-
sítására.

59. Alapítványok és társadalmi szervezetek tá-
mogatása a „9207 Kulturális célú bizottsági
keret”, valamint a „9208 Színházi célú bizott-
sági keret” 2009. évi céltartalékaiból.

60. Javaslat tárgyalás kezdeményezésére a Rad-
nóti Színház hátsó színpada helyzetének ren-
dezésére.

61. Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.
egyszemélyes nonprofit kft.-vé történô ala-
kításának megkezdésére.

62. Javaslat a 2009. július 1-jétôl hatályos, elôre
nem tervezett áfa emelésbôl eredô, önkor-
mányzatoknál keletkezô többlet kiadások
kompenzációjára.

63/a. Jelentés a lejárt határidejû közgyûlési határo-
zatok végrehajtásáról.

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tag cse-
réjére.

Elôadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

946/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
2009. június 25-i hatállyal Rácz Bélát az egész-
ségügyi és szociálpolitikai bizottsági tagságából
visszahívja, és egyidejûleg megválasztja Andó
Sándort az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bi-
zottság tagjává.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat bizottsági tag
cseréjére.

Elôadó: dr. Steiner Pál
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

947/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Egerfai József 2009. június 25-i
hatályú lemondását a városfejlesztési és városkép-
védelmi bizottsági tagságáról, és egyidejûleg
megválasztja Bánsághi Tamást a Városfejlesztési
és Városképvédelmi Bizottság tagjának 2009. jú-
nius 25-i hatállyal.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/c. pontja: Javaslat bizottsági tag cse-
réjére.

Elôadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

948/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Andó Sándor 2009. június 25-i
hatályú lemondását a pénzügyi és közbeszerzési
bizottsági tagságáról, és egyidejûleg megválasztja
Egerfai Józsefet a Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottság tagjának 2009. június 25-i hatállyal.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/d. pontja: Javaslat bizottsági tag cse-
réjére.

Elôadó: Danielisz Béla

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

949/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
tudomásul veszi Andó Sándor 2009. június 25-i
hatályú lemondását a kiemelt fejlesztések bizott-
ságabeli tagságáról, és egyidejûleg megválasztja 
dr. Steiner Pált a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága
tagjának 2009. június 25-i hatállyal.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Budapesti Ifjúsági
Tanács létrehozására és az ifjúsági koordinátori felada-
tok ellátására.

Elôadó: Horváth Csaba

A Fôvárosi Közgyûlés 

megalkotja 35/2009 (VII. 9.) önkormányzati ren-
deletét a Budapesti Ifjúsági Tanács létrehozásáról
az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
megalkotja 36/2009. (VII.9.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és

Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. sz. melléklet
szerinti tartalommal.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

950/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
ifjúsági tanácsnoknak Germánné dr. Vastag Györ-
gyit választja meg az 5. számú mellékletben foglalt
feladatok ellátására.

A napirend 3. pontja: Javaslat a Fôvárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi
jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy.
rendelet, a Fôvárosi Önkormányzat fenntartásában mû-
ködô egészségügyi intézmények alapító okiratának,
valamint a Fôvárosi Önkormányzat és a FEBESZ közötti
feladat-ellátási szerzôdés módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 37/2009. (VII. 9.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet
módosításáról az elôterjesztés 1. számú melléklete
szerinti tartalommal.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

951/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Bajcsy-
Zsilinszky Kórház és Rendelôintézet alapító ok-
iratát a 2./b. számú melléklet szerinti tartalommal
és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat mó-
dosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkor-
mányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelô-
intézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratának a 2./c. számú melléklet szerinti
tartalommal történô kiadására.
Határidô: 2009. július 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

952/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórház alapító okiratát a 3./b. számú mel-
léklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgár-
mestert az alapító okirat módosítás aláírására,
valamint a Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórház módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiratának a 3./c. számú mel-
léklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: 2009. július 20. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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953/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet alapító okiratát
a 4./b. számú melléklet szerinti tartalommal és
felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat módo-
sítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelôintézet
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okiratának a 4./c. számú melléklet szerinti
tartalommal történô kiadására. 
Határidô: 2009. július 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

954/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Károlyi
Sándor Kórház és Rendelôintézet alapító okiratát
az 5./b. számú melléklet szerinti tartalommal és fel-
kéri a fôpolgármestert az alapító okirat módosítás
aláírására, valamint a Fôvárosi Önkormányzat
Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
iratának az 5./c. számú melléklet szerinti tartalom-
mal történô kiadására.
Határidô: 2009. július 20. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

955/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Központi
Stomatológiai Intézet alapító okiratát a 6./b. számú
melléklet szerinti tartalommal és felkéri a fôpol-
gármestert az alapító okirat módosítás aláírására,
valamint a Fôvárosi Önkormányzat Központi
Stomatológiai Intézet módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6./c. számú
melléklet szerinti tartalommal történô kiadására. 
Határidô: 2009. július 20. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

956/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Nyírô Gyula
Kórház alapító okiratát a 7./b. számú melléklet
szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fô-
városi Önkormányzat Nyírô Gyula Kórház módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
iratának a 7./c. számú melléklet szerinti tartalommal
történô kiadására. 
Határidô: 2009. július 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

957/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor
utcai Kórház-Rendelôintézet és Baleseti Központ
alapító okiratát a 8./b. számú melléklet szerinti
tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Ren-

delôintézet és Baleseti Központ módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a
8./c. számú melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására.
Határidô: 2009. július 20. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

958/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Szent Imre
Kórház alapító okiratát a 9./b. számú melléklet
szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a
Fôvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okiratának a 9./c. számú melléklet szerinti tarta-
lommal történô kiadására. 
Határidô: 2009. július 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

959/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Egyesített
Szent István és Szent László Kórház-Rendelôinté-
zet alapító okiratát a 10./b. számú 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
10./c. számú melléklet szerinti tartalommal történô
kiadására.
Határidô: 2009. július 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

960/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Szent János
Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai ala-
pító okiratát a 11./b. számú melléklet szerinti tar-
talommal és felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi
Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai
Egyesített Kórházai módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okiratának a 11./c. számú
melléklet szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: 2009. július 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

961/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai
Kórház alapító okiratát a 12./b. számú melléklet
szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fô-
városi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház módo-
sításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító ok-
iratának a 12./c. számú melléklet szerinti tartalom-
mal történô kiadására. 
Határidô: 2009. július 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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962/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Visegrádi
Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdô alapító
okiratát a 13./b. számú melléklet szerinti tartalom-
mal és felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat
módosítás aláírására, valamint a Fôvárosi Önkor-
mányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és
Gyógyfürdô módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának a 13/c. számú melléklet
szerinti tartalommal történô kiadására.
Határidô: 2009. július 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

963/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az elôterjesztés 15. számú
mellékleteként csatolt „Feladatellátási szerzôdés
módosítás”-t, és felhatalmazza a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: 2009. július 20.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 4. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szabályo-
zási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rende-
let módosítására Budapest, XIII. ker. Esztergomi út–Ró-
bert Károly körút (Hídfelhajtó)–Népfürdô utca–Róbert
Károly Krt.–Dagály utca által határolt területre vonat-
kozóan.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

964/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosí-
tásáról szóló 38/2009. (VII. 9.) önkormányzati ren-
deletének a Budapest, XIII. ker. Esztergomi út–
Róbert Károly körút (Hídfelhajtó)–Népfürdô utca–
Róbert Károly krt.–Dagály utca által határolt terü-
letre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fôvárosi Közgyûlés

a mellékletnek megfelelô tartalommal megalkotja
38/2009. (VII. 9.) önkormányzati rendeletét a Fô-
városi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

965/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a módosítás fôvá-
rosi nyilvántartáson történô átvezetésérôl gondos-
kodjon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fôvárosi Szabá-
lyozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására a Budapest XIII. ker. Váci út–
Árbóc utca–Esztergomi út–Róbert Károly körút által ha-
tárolt területre vonatkozóan.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

966/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy elfogadja a
Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló 46/1998.
(X. 15.) Fôv. Kgy. rendeletének módosításáról
szóló …/2009. (…..) önkormányzati rendeletének a
Budapest, XIII. ker., Váci út–Árbóc utca–Eszter-
gomi út–Róbert Károly körút által határolt területre
vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy a melléklet-
nek megfelelô tartalommal megalkotja a …/2009.
(……) önkormányzati rendeletét a Fôvárosi Sza-
bályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv.
Kgy. rendelet módosításáról.”

A napirend 6. pontja: Javaslat a kéményseprô-ipari
közszolgáltatás 2009. július 1-jei áfa emelés utáni díjté-
teleire.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 39/2009. (VII.9.) Fôv. Kgy. rendeletét 
a kötelezô kéményseprô-ipari közszolgáltatásról
szóló 74/1997. (XII. 30.) Fôv. Kgy. rendelet mó-
dosításáról az elôterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal.

A napirend 7. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Közgyûlése 24/1997. (V. 22.) Fôv. Kgy. rendeletének ha-
tályon kívül helyezésére és a hajléktalanok pénzbeli szo-
ciális ellátásának egyes kérdéseirôl szóló rendelet meg-
alkotására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja a hajléktalanok pénzbeli szociális ellá-
tásának egyes kérdéseirôl szóló 40/2009. (VII. 9.)
önkormányzati rendeletét a melléklet szerinti tarta-
lommal.

A napirend 8. pontja: Javaslat a 2008. évben meg-
kezdett vadplakát és falfirka-mentesítési program folyta-
tására.

Elôadó: Bojár Iván András

1612 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. szeptember 5.



A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 41/2009. (VII. 9.) önkormányzati ren-
deletét a fôváros köztisztaságáról szóló 48/1994.
(VIII. 1.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról, az elô-
terjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

967/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a közszolgáltatási keretszer-
zôdés 2. sz. módosítását az elôterjesztés 2. sz. mel-
léklete szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgár-
mestert annak aláírására. 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

968/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2009. évi köztisztasági köz-
szolgáltatási szerzôdés 1. sz. módosítását az elôter-
jesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal és fel-
kéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

969/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2009. évi költségvetésben a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányza-
tának csökkentésével a plakát eltávolítási feladatok
2009. évi ellátására nettó 12 M Ft + 2400 E Ft áfa,
a választási és népszavazási kampányidôszakban
alkalmi plakáthelyek kihelyezésére és letakarítá-
sára nettó 8 M Ft + 1600 E Ft áfa dologi kiadási
elôirányzatot biztosít a „7325 FKF Zrt. köztiszta-
sági feladatok” címen.

970/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a 2009. évi költségvetésben a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányza-
tának csökkentésével az elôterjesztés 4. számú
mellékletében megnevezett területek falfirka-men-
tesítésére nettó 256 M Ft + 51 200 E Ft áfa dologi
kiadási elôirányzatot biztosít a „7325 FKF Zrt.
köztisztasági feladatok” címen.

971/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Nagykörút letakarítására és moni-
toringozására, valamint falfirka-mentesítési felada-
tok elôkészítésére a 2009. évi költségvetésben a
„9300 Általános tartalék” cím kiadási elôirányza-
tának csökkentésével nettó 24 M Ft + 4800 E Ft áfa
dologi kiadási elôirányzatot biztosít a „7325 FKF
Zrt. köztisztasági feladatok” címen.

972/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az elôterjesztés 4. sz. mellékletben
meghatározott útvonalakon és közterületeken 2010.

évtôl a közszolgáltatás keretében kell elvégezni a
plakát eltávolítást, továbbá a falfirka-mentesítést,
valamint ki kell építeni és mûködtetni a kapcsolódó
monitoring rendszert, ezért kötelezettséget vállal,
hogy a feladatokra az elôirányzatot legalább a
2009. évi nettó összeg (300 000 E Ft) + áfa szinten
biztosítja. 
Határidô: 2009. augusztus 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat a 69/2008. (XII. 10.)
Fôv. Kgy. Budapest Fôváros szmogriadó tervérôl szóló
rendelet módosítására.

Elôadók: Wertán Zsolt, Wintermantel Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

973/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Közgyûlés 2009. augusztus 27-i
ülésére készülô, a Budapest Fôváros szmogriadó
tervérôl szóló 69/2008. (XII. 10.) Fôv. Kgy. ren-
delet komplex módosítását kezdeményezô elôter-
jesztésbe kerüljön beépítésre a Wintermantel Zsolt
és Wertán Zsolt Zoltán képviselôk módosítási cél-
kitûzése.
Határidô: a Közgyûlés 2009. augusztus 27-i ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fôvárosi Állat- és
Növénykert (FÁNK) európai uniós projektjének támoga-
tására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

974/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
támogatja a Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram KMOP-2009-3.1.1./E „A turisztikai vonzerô-
és termékfejlesztés elômozdítása” konstrukcióban
benyújtandó pályázaton a Fôvárosi Állat- és Nö-
vénykert (FÁNK) részvételét és felkéri a fôpolgár-
mestert a pályázat beadásához szükséges tulajdo-
nosi hozzájárulás aláírására a 3. sz. melléklet
szerinti tartalommal.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

975/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fôvárosi Állat-
és Növénykert (FÁNK) KMOP-2009-3.1.1./E 
„A turisztikai vonzerô- és termékfejlesztés elômoz-
dítása” konstrukcióban benyújtandó pályázatához
200 M Ft-ot biztosít pályázati önerô címén.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor
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976/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy
költségvetésében a „9112 Évközi indítású beruhá-
zások” címen belül tervbe veszi az új „FÁNK
európai uniós pályázati önrész” feladatot 200 M Ft
összköltséggel. (2010. évi ütem 130 M Ft, 2011.
évi ütem 70 M Ft.)
Határidô: a 2010. és 2011. évi költségvetési ren-
delet tervezésével egyidejûleg
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 11. pontja: Vizsgálóbizottság felállítása
a fôvárosi beruházások elôkészítésének áttekintése cél-
jából.

Elôadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

977/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az elôterjesztés vitáját lezárja. 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

978/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Ikvai-Szabó Imre módosító indítvá-
nyát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a Pénzügyi Ellen-
ôrzô Bizottságot, hogy a Fôvárosi Önkormányzat 
1 Mrd Ft bruttó értéket meghaladó, 2009. évben
induló, vagy folyamatban lévô beruházásai elôké-
szítésének és megvalósításának rendjét, a Hivatal
elôterjesztése alapján vizsgálja meg, és errôl adjon
tájékoztatást a Közgyûlés számára. 
Határidô: 2009. október 1.
Felelôs: dr. György István

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

979/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
vizsgálóbizottságot hoz létre a nagy értékû beruhá-
zások elôkészítésének és megvalósításának vizsgá-
latára. A bizottság elnöke a KDNP által delegált
tag.
A bizottság jelentést készít a Fôvárosi Közgyûlés
részére. A bizottság munkájához két szakértôt vesz
igénybe. Az egyik szakértôt a bizottság ellenzéki, a
másikat a várost irányító koalíció által delegált
bizottsági tagok választják.
A szakértôk költségét a Fôpolgármesteri Hivatal
biztosítja 15 M Ft-os költségkeretben.
Határidô: 2009. november 1.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

980/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a FIDESZ, a KDNP és az MDF frakció javaslata
alapján a vizsgálóbizottságba az alábbi személye-
ket tagnak megválasztja: 

dr. Papcsák Ferenc FIDESZ
Wintermantel Zsolt FIDESZ
Hock Zoltán MDF
dr. Bagdy Gábor KDNP

A napirend 12. pontja: Margit híd rekonstrukció
többletforrás szükségletének biztosítása.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

981/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
biztosítja a Margit híd és a kapcsolódó közlekedési
rendszer felújításához a szükséges 17,1 Mrd Ft
többletforrást.

982/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében a közlekedési ágazat beruházásain
belül az alábbi átcsoportosításokat hajtja végre:
a) csökkenti a „8403 Önkormányzati beruházások”

címen belül: az „M-5 Ipacsfa út kiépítése elô-
készítés feladat” elôirányzatát 810,2 M Ft-tal,

b) továbbá csökkenti a „9112 Évközi indítású
beruházások címen belül: a „Kerékpár közleke-
dés fejlesztése 2008–2010”feladat elôirányzatát
1450 M Ft-tal,

c) továbbá címen belül megemeli a „Fejleszté- 
sek átütemezésének” tartaléka elôirányzatot
2260,2 M Ft-tal.

d) Csökkenti a 7 éves fejlesztési tervbôl az „M-5
Ipacsfa kiépítése” feladat 2010. évi ütemét
228,0 M Ft-tal, 2011. évi ütemét 500,0 M Ft-tal.
A feladat összköltsége 2 589 9 M Ft-ra módosul.
Csökkenti továbbá a „Kerékpár közlekedés fej-
lesztése 2008–2010” feladat 2010. évi elôirány-
zatát 899,2 M Ft-tal. A feladat 2010. évi elô-
irányzata 1259,8 M Ft, összköltsége 1463,8 M Ft.

e) Csökkenti a hídfelújítások feladat 2010. évi
ütemét 8359,0 M Ft-tal, 2011. évi elôirányzatát
9002,6 M Ft-tal. 2011. évi elôirányzat 1287,4 M Ft.

f) Megemeli a „7311 Út- hídfenntartás” címen
belül a Margit híd és a kapcsolódó közlekedési
rendszer felújítása feladat 2010. évi ütemét
7597,4 M Ft-tal és 2011. évi ütemét 9502,6 M
Ft-tal. A feladat összköltsége 30 100 M Ft,
2010. évi elôirányzat 11 746,4 M Ft (ebbôl
KMOP 1673,5 M Ft, saját forrás 10 072,9 M Ft).
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Egyúttal felkéri a fôpolgármestert, hogy a feladat
végrehajtásához szükséges költségvetési rendelet-
módosítást terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.

983/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Margit híd felújításának
engedélyokirata 2. sz. módosítását a 3. sz. mellék-
let szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: 2009. július 10.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

984/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest M5 Ipacsfa engedélyokirata
5. sz. módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tarta-
lommal és felkéri a fôpolgármestert annak aláírá-
sára.
Határidô: 2009. július 10.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 13. pontja: Energiafelhasználás csök-
kentésére kiírt „KEOP 5.3.0/A” pályázaton való rész-
vétel.

Elôadó: Szalkai István

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 42/2009. (VII. 9.) önkormányzati ren-
deletét a Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és
Mûködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.)
Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

985/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
elviekben egyetért azzal, hogy a fôváros intézmé-
nyeinek energiaracionalizálása érdekében a KEOP-
5.3.0/A pályázati konstrukcióra pályázatokat nyújt-
son be.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor

986/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében felkéri a fôpolgármestert, hogy
vizsgáltassa meg ágazati szinten, hogy mely intéz-
mények esetében harmonizál az eredetileg tervezett
felújítás szakmailag és költségvetésileg a pályázati
kiírásban foglalt feltételekkel.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor

987/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 985/2009. (VI.
25.) – 986/2009. (VI. 25.) határozatok végrehajtá-
sáról számoljon be a Fôvárosi Közgyûlésnek.
Határidô: 2009. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

988/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a 985/2009.
(VI. 25.) – 986/2009. (VI. 25.) határozatoknak
megfelelô fôvárosi intézmények esetében készít-
tesse el a szükséges pályázati dokumentációkat,
ezeket írja alá és gondoskodjon a benyújtásukról.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

989/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a költség-
vetési rendeletben soron tervezett felújítási költsé-
gek mértékéig vállaljon kötelezettséget a pályázati
önrész biztosításának céljából.
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat pályázat benyújtá-
sára a KMOP-2009-2.1.2 „Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése” c. pályázati felhívására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

990/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy pályázatokat nyújt be a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség KMOP-2009-2.1.2 „Kerék-
párforgalmi hálózat fejlesztése” címen meghirde-
tett pályázatára az alábbi helyszíneken kerékpár-
forgalmi hálózati elemek kiépítésére: 

991/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében pénzügyi kötelezettséget vállal
az egyes projektek önrészének és az EU projektben

11. XV. Régi Fóti út

12. IV. Szilágyi út

13. XVII. Pesti út I. szakasz

14. XVII. Pesti út II. szakasz

15. IX–XXI. Szabadkikötô út

16. XXI. Ady E. út

17. X. Fehér út

18. XI–XXII. Hosszúréti-patak

19. XI. Bogdánfy út

10. III. Nagyszombat u.–Bécsi út
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nem elszámolható projektköltségeknek a biztosítá-
sára az alábbiak szerint:
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Elszámolható költségek Nem elszámolható
Kerület Útvonal (M Ft) projektköltségek

(M Ft)
Támogatás EU projekt önrésze 

XV. Régi Fóti út 106 26 16

IV. Szilágyi út 163 41 20

XVII. Pesti út I. szakasz 52 13 9

XVII. Pesti út II. szakasz 161 40 19

IX–XXI. Szabadkikötô út 138 35 25

XXI. Ady Endre út 64 16 9

X. Fehér út–Albertirsai út 68 17 12

XI–XXII. Hosszúréti-patak 121 30 14

XI. Bogdánfy út 36 9 18

III. Nagyszombat u.–Bécsi út 51 13 13

Összesen: 961 240 154

394

992/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Kijelenti, hogy 
– a projektek saját forrása a fentiek szerint rendel-

kezésre áll;
– a támogatást kizárólag a pályázati célnak meg-

felelôen használja fel, a támogatással megvaló-
suló projektet legalább 10 évig az adott célra
használja, üzemelteti, és az ahhoz szükséges
pénzügyi fedezetet biztosítja;

– a támogatás által megvalósított fejlesztésnek nem
célja annak bérbeadása, elidegenítése, vagy
megterhelése. 

993/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felhatalmazza a fôpolgármestert, hogy a pályázati
dokumentációkat ennek megfelelôen készíttesse el,
írja alá és nyújtsa be. 
Határidô: 2009. július 8.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

994/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A KMOP-2009-2.1.2 „Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése” c. pályázaton való részvétel érdekében
biztosítja a benyújtásra kerülô pályázatok megva-
lósításához szükséges saját forrást, összesen legfel-
jebb 394 M Ft értékben a „KMOP támogatású
kerékpárutak 2007–2009” feladaton rendelkezésre
álló korábban biztosított saját forrás figyelembevé-
telével a KMOP 2.1.2-2007-0027 Kerékpárutak
fejlesztése megnevezésû pályázaton való részvétel
eredménytelenségére tekintettel. 

995/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A KMOP 2009-2.1.2 Kerékpárforgalmi hálózat
fejlesztése megnevezésû pályázaton való részvé-
telhez kapcsolódóan a „8403 Önkormányzati
fejlesztések” címen belül a „KMOP támogatású
kerékpárutak 2007–2009 elôkészítése” feladat
megnevezését „KMOP támogatású kerékpárutak
2007–2010 elôkészítése” elnevezésre módosítja.
Egyidejûleg a „9112 Évközi indítású beruházások”
címen belül a „KMOP támogatású kerékpárutak
2007–2009” feladat elnevezését „KMOP támoga-
tású kerékpárutak 2007–2010” elnevezésre módo-
sítja.

996/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A pályázati önrész és a kivitelezéshez szükséges
saját forrás biztosítása érdekében csökkenti a
„9112 Évközi indítású beruházások” cím „KMOP
támogatású kerékpárutak 2007–2010” feladat
elôirányzatát 400,0 M Ft-tal és ezzel egyidejûleg
címen belül azonos összeggel megemeli a „Fej-
lesztések átütemezésének tartaléka” elôirányzatát,
a feladat 2010. évi üteme 1255,0 M Ft (ebbôl
KMOP 961,0 M Ft, saját forrás 294,0 M Ft), a
feladat összköltsége 1400,0 M Ft, továbbá címen
belül csökkenti a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése
2008–2010” feladat 2010. évi ütemét 177,0 M Ft-
tal, a feladat 2010. évi üteme 1259,8 M Ft (ebbôl
saját forrás 1259,8 M Ft), összköltsége 1463,8 M Ft-
ra módosul. 



997/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a jelen elôterjesztés 3. sz. melléklet
szerinti elôszerzôdés-mintát, és az Ötv. 8. § (5) be-
kezdése alapján utasítja a Gazdasági Bizottságot,
hogy átruházott hatáskörében ezen mintának meg-
felelôen a szükséges szerzôdéseket kösse meg az
érintett ingatlanok tulajdonosaival annak érdeké-
ben, hogy a „KMOP-2009-2.1.2 Kerékpárforgalmi
hálózat fejlesztése” megnevezésû pályázatban írt, a
megvalósítandó fejlesztéssel érintett ingatlanokkal
kapcsolatos feltételek maradéktalanul teljesülhes-
senek. 
Határidô: az erre vonatkozó hiánypótlási határidô
lejártáig 
Felelôs: a Gazdasági Bizottság elnöke

998/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „KMOP támogatású kerékpárutak
2007–2010” 3. sz. módosított célokmányt az elô-
terjesztôi kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal, és felkéri a fôpolgármestert annak alá-
írására.
Határidô: 2009. július 13.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

999/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Kerékpár-közlekedés fejlesztése
2008–2010” 2. sz. módosított célokmányt az elô-
terjesztôi kiegészítés 2. sz. melléklete szerinti tar-
talommal, és felkéri a fôpolgármestert annak alá-
írására.
Határidô: 2009. július 13.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1000/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
az MSZP és az SZDSZ frakció javaslata alapján a
vizsgálóbizottságba az alábbi személyeket tagnak
megválasztja: 

Andó Sándor MSZP
Tüttô Kata MSZP
Várhegyi László SZDSZ
Szabadai Viktor SZDSZ

A napirend 15. pontja: Kossuth téri mélygarázs, lá-
togatóközpont és közpark beruházás elôkészítése és meg-
valósítása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1001/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fôvárosi Önkormányzat az elô-
terjesztés 4. sz. mellékletében bemutatott, a PAR-

KING Kft.-vel kötött építési koncessziós szerzô-
désben foglaltakra tekintettel – az Ötv. 88. § (2) be-
kezdésében és az Áht. 12/A. §-ában foglalt,
önkormányzatokat érintô hitelfelvételi korlátokat is
figyelembe véve – hosszú távú pénzügyi kötele-
zettséget vállal.
E kötelezettségvállalás a koncessziós szerzôdés
aláírásának napjától a projekt megvalósításáig,
legkésôbb 2010. december 31-ig terjedô idôszakra,
valamint az azt követô 35 éves koncessziós futam-
idôre vonatkozik, melynek maximális összege folyó
áron bruttó 5,8 Mrd Ft, amely a futamidô elôre-
haladtával, az üzemeltetéssel összefüggô bevételek
arányában folyamatosan csökken. 
Határidô: folyamatos
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1002/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy terjessze a Fôvá-
rosi Közgyûlés elé a Kossuth téri beruházás meg-
valósítása kapcsán a finanszírozóval kötendô köz-
vetlen megállapodást (direct agreement).
Határidô: 2009. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 16. pontja: Javaslat a Bp. X. kerület,
Újköztemetô elôtti körforgalmú csomópont tervezési
engedélyokirat jóváhagyására.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1003/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
kötelezettséget vállal a X. ker. Újköztemetô fôbe-
járat elôtti körforgalom engedélyezési terveinek
elkészítésére. 
Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános
tartalék” cím elôirányzatát 25 M Ft-tal, ezzel egy-
idejûleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Év-
közi indítású beruházások” címen belül az új, 
„Újköztemetô fôbejárat elôtti körforgalom terve-
zése” feladatot. 

1004/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Városüzemeltetési
és Környezetgazdálkodási Bizottság, valamint a
Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság átruházott
hatáskörét és jóváhagyja a Bp., X. kerület Újköz-
temetô fôbejárat elôtti körforgalom tervezésére
vonatkozó engedélyokiratot az 1. sz. melléklet sze-
rinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az
engedélyokirat aláírására.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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A napirend 17. pontja: Rákosvölgyi északi fôgyûjtô
II. ütem engedélyokirata (Rákosvölgyi fôgyûjtô és Kere-
pesi úti tehermentesítô gyûjtôcsatorna engedélyokiratai-
nak összevonása).

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1005/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Rákosvölgyi fôgyûjtô” megneve-
zésû, 6038 azonosító számú és a „Kerepesi úti
tehermentesítô gyûjtôcsatorna” megnevezésû, 6037
azonosító számú engedélyokiratokkal jóváhagyott
beruházások leállítását és a költségek elszámolását
az alábbiak szerint: felmerült ráfordítási költség
mindkét beruházás esetén 2008. december 31-ig 0 Ft.
A 6038 azonosítójú Rákosvölgyi fôgyûjtô, és a
6037 azonosítójú Kerepesi úti tehermentesítô gyûj-
tôcsatorna megnevezésû engedélyokiratokra kifize-
tés nem történhet.

1006/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy „Rákosvölgyi északi fôgyûjtô 
II. ütem” néven, 1.380 M Ft összköltséggel egy
beruházás keretében építi meg a Rákosvölgyi fô-
gyûjtôt és a Kerepesi úti tehermentesítô gyûjtô-
csatornát.

1007/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A feladat megvalósításának érdekében csökkenti a
„9112 Évközi indítású beruházások” címen belül 
a Rákosvölgyi fôgyûjtô és összekötô feladat (amely
azonos a Rákosvölgyi fôgyûjtô elnevezésû enge-
délyokiratban szereplô feladattal) 2009. évi ütemét
228 M Ft-tal (ebbôl FCSM-tôl átvett 190 M Ft,
visszaigényelhetô áfa 38 M Ft), 2010. évi ütemét
432 M Ft-tal (ebbôl FCSM-tôl átvett 360 M Ft,
visszaigényelhetô áfa 72 M Ft), továbbá címen
belül a Kerepesi úti tehermentesítô gyûjtôcsatorna
feladat 2009. évi ütemét 9,6 M Ft-tal (ebbôl
FCSM-tôl átvett 8 M Ft, visszaigényelhetô áfa 
1,6 M Ft), 2010. évi ütemét 710,4 M Ft-tal (ebbôl
FCSM-tôl átvett 592 M Ft, visszaigényelhetô áfa
118,4 M Ft).
Ezzel egyidejûleg címen belül tervbe veszi az új
Rákosvölgyi északi fôgyûjtô II. ütem feladat 2009.
évi ütemét 237,6 M Ft-tal (ebbôl FCSM-tôl átvett
198 M Ft, visszaigényelhetô áfa 39,6 M Ft). 
A feladat összköltsége 1.380 M Ft, 2010. évi ütem
1142,4 M Ft (ebbôl FCSM-tôl átvett 952 M Ft,
visszaigényelhetô áfa 190,4 M Ft).

1008/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Rákosvölgyi északi fôgyûjtô II.
ütem” c. beruházás engedélyokiratát az elôterjesz-

tés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felha-
talmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 18. pontja: Pesterzsébeti gyûjtôcsatorna
engedélyokirata 3. sz. módosítás.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1009/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Pesterzsébeti gyûjtôcsatorna épí-
tési beruházást a megnövekedett költségek ellenére
is megvalósítja és kötelezettséget vállal arra, hogy
a Fôvárosi Önkormányzat költségvetésében a
Pesterzsébeti gyûjtôcsatorna feladat 2010. évi üte-
mét 336 M Ft-tal növeli. A beruházás összköltsége
így 3856,0 M Ft-ra változik. 

1010/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A hiányzó forrás biztosítása érdekében felkéri a
fôpolgármestert a 7 éves fejlesztési terv alábbi mó-
dosításainak átvezetésére:
Pesterzsébeti gyûjtôcsatorna feladat 2010. évi ütem
1710,6 M Ft (ebbôl FCSM-tôl átvett 753,3 M Ft,
visszaigényelhetô áfa 285,7 M Ft, kiadás és forrás
évek közötti ütemkülönbsége 671,6 M Ft), 2011.
évi üteme 490,1 M Ft (ebbôl visszaigényelhetô áfa
81,7 M Ft, kiadás és forrás évek közötti ütemkü-
lönbsége 408,4 M Ft). 
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1011/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Pesterzsébeti gyûjtôcsatorna c. be-
ruházás engedélyokiratának 3. sz. módosítását az
elôterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal
és felhatalmazza a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 19. pontja: Budapest komplex integrált
szennyvízelvezetése célokmány.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1012/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az 1–2. mellékletekben csatolt alábbi
célokmányok szerinti feladatokat leállítja:
– „Dél-budai régió szennyvízelvezetése”, azono-

sító: 005121, 2008. december 31-ig felhasznált:
1202,0 M Ft,
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– „Budaörs szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés”,
azonosító: 005126, 2008. december 31-ig fel-
használt: 29,9 M Ft.

1013/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Kiegészíti a „Budapest teljes körû csatornázásának
befejezô szakasza”, (azonosító: 004124) célokmányt
a „Dél-budai régió szennyvízelvezetése”, és a
„Budaörs szennyvízcsatorna hálózat fejlesztés”
célokmányok mûszaki tartalmával, és a továbbiakban
„Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése
projekt” néven valósítja meg, és ennek érdekében
jóváhagyja a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a
„Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése
projekt” célokmány 4. sz. módosítását és felkéri a
fôpolgármestert az okmány aláírására.

1014/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja az átruházott hatáskörben döntésre
jogosult Gazdasági Bizottságtól a Fôvárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosí-
tott 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 18. § 
a) pontjában szereplô hatáskört, és engedélyezi a
vízgazdálkodás ágazatnál a dél-budai szennyvíz-
tisztító telep elôkészítési munkáira kifizetett 
252 167 483 Ft-nak a terven felüli értékcsökkenés
elszámolása után a befejezetlen állományból a
tôkeváltozással szembeni kivezetését a „8403
Önkormányzati fejlesztések” címkódon.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1015/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2009. évi költségvetésérôl szóló
28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására”
címû napirend elôtt tárgyalja meg a „A Fôvárosi
Kertészeti Nonprofit Zrt. 2009. évi Zöldfelületi
Közszolgáltatási Szerzôdése” címû elôterjesztést.

A napirend 20. pontja: A „Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” pro-
jekt Kohéziós Alap határozat módosításban szereplô
egyes projektelemekkel kapcsolatos kötelezettségvállalá-
sok, a beruházási engedélyokirat 4. sz. módosítása.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1016/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” címû
projekt vonatkozásában az Európai Bizottság
C(2009)4607 számú módosító határozatában fog-
laltakból 2010. december 31-ig az alábbi új pro-
jektelemek megvalósítására vállal kötelezettséget:
– Próbaüzemi iszapkezelés
– TA szolgáltatások (szakértôi bázis, Duna vízminô-

ség mérés, generál koordinátor, pénzügyi audit)
– 3 db szivattyútelep záporoldali bôvítései
– Tehermentesítô csatornák COL1, COL2 (VI.,

VIII., IX., X., XI., XIV. ker.)
– Környezetvédelmi monitoring eszközök beszer-

zése
– Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve

ártalmatlanítása (megvalósíthatósági tanulmány,
költséghaszon elemzés, környezet-védelmi ha-
tástanulmány)

– Szennyvíztelepi régészeti munkálatok
– Új FIDIC mérnök(ök) az új projekt elemek meg-

valósításához (2009–2010.)
– Új PR tanácsadó(k) az új projekt elemek meg-

valósításához (2009–2010.)
Az alábbi projektelemekre kötelezettségvállalás
kizárólag a projekt véghatáridejének EU Bizottság
által 2012-ig történô módosítása esetén tehetô: 
– Tehermentesítô csatornák COL3 (II., VIII., IX.,

X., XIV. ker.)
– Csatornaépítés COL4 (XXI. ker.)
– Iszap logisztika 
– III. tisztítási fokozat
– Budapesti szennyvíziszapok kezelése, illetve

ártalmatlanítása (engedélyezési tervek, tender-
dokumentáció)

– Új FIDIC mérnök(ök) a 2012-ig megvalósítható
építési munkák mérnöki felügyeletére

– Új PR tanácsadó(k) a 2012-ig megvalósítható új
projekt elemek megvalósításához 

Felkéri a fôpolgármestert, hogy a 2010. december
31-i határidôre reálisan megvalósítható új projek-
elemekre korlátozott kötelezettség-vállalásáról a
Fôvárosi Önkormányzat kedvezményezett részérôl
tájékoztassa a KA társszerveket (Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, KvVM Fejlesztési Igazgatóság), vala-
mint a Magyar Köztársaság miniszterelnökét kez-
deményezve, hogy járjanak el az Európai Bizott-
ságnál a támogatási kérelemben és a módosító
határozatban szereplô teljes mûszaki tartalom meg-
valósíthatósága érdekében a projekt véghatáridejé-
nek (pénzügyi zárásának) 2012. december 31. nap-
jával történô megállapítása érdekében.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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1017/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A pénzügyi korrekció finanszírozásának változása
miatt Budapest Fôváros Önkormányzata 2009. évi
költségvetését a következôk szerint módosítja:
csökkenti a „8536 Támogatás értékû beruházási
bevétel Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep” elô-
irányzatát 306,8 M Ft-tal, és a „9300 Általános
tartalék” elôirányzatát 76,7 M Ft-tal, megemeli a
„8540 EIB hitel” elôirányzatát 230,1 M Ft-tal.
Úgy dönt, hogy a beruházás 2009. évi elôirányzata
27 110,2 M Ft marad (ebbôl állami támogatás
6272,0 M Ft, EIB hitel 4975,2 M Ft, FCSM Zrt.-tôl
átvett 1090,0 M Ft, Kohéziós Alap 9111,9 M Ft,
visszaigényelhetô áfa 4443,5 M Ft, ütemkülönbö-
zet 1217,6 M Ft).
A beruházás 2010. évi ütemét 37 744,1 M Ft-ban
állapítja meg, (ebbôl állami támogatás 9163,4 M Ft,
EIB hitel 6577,5 M Ft, FCSM Zrt.-tôl átvett
2891,8M Ft, Kohéziós Alap 12 882,4 M Ft, vissza-
igényelhetô áfa 6183,2 M Ft, ütemkülönbözet 
45,8 M Ft).
A beruházás 2011. évi ütemét 15 056,3 M Ft-ban
állapítja meg, (ebbôl állami támogatás 2272,7 M Ft,
EIB hitel 2028,4 M Ft, FCSM Zrt.-tôl átvett 
876,2 M Ft, Kohéziós Alap 7386,3 M Ft, vissza-
igényelhetô áfa 2492,7 M Ft).
A beruházás 2012. évi ütemét 12 942,2 M Ft-ban
állapítja meg, (ebbôl állami támogatás 1903,7 M Ft,
EIB hitel 1820,8 M Ft, FCSM Zrt.-tôl átvett 
907,0 M Ft, Kohéziós Alap 6187,0 M Ft, vissza-
igényelhetô áfa 2123,7 M Ft).
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1018/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapesti Központi Szennyvíz-
tisztító Telep és kapcsolódó létesítményei” projekt
beruházási engedélyokiratának 4. sz. módosítását
az elôterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalom-
mal, amelynek aláírására felkéri a fôpolgármestert.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1019/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2004. december 2-án létre-
jött támogatási szerzôdés 1. sz. módosítását az elô-
terjesztés 5. sz. melléklete szerint, amelynek alá-
írására felkéri a fôpolgármestert.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1020/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti „a Kohéziós Alap támogatás-
sal és kapcsolódó állami támogatással megvalósuló
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és
kapcsolódó létesítményei projekt pénzügyi lebo-

nyolítására” tárgyban 2006. június 21. napján létre-
jött megállapodás 1. sz. módosítását az elôterjesz-
tés 7. sz. melléklete szerint, amelynek aláírására
felkéri a fôpolgármestert.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1021/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Hatályon kívül helyezi az 1128/2008. (VI. 26.) 
Fôv. Kgy. határozatát, valamint az azt módosító
1725/2008. (X. 30.) Fôv. Kgy. és a 649/2009. (IV.
30.) Fôv. Kgy. határozatát. 

1022/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az FTSZV Fôvárosi Telepü-
léstisztasági és Környezetvédelmi Kft.-vel az elô-
terjesztés 9. sz. mellékletét képezô „Ráépítési és
földhasználati megállapodást megszüntetô meg-
állapodást”, amelynek aláírására felkéri a fôpolgár-
mestert.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 21. pontja: A Budai Duna-parti Fôgyûjtô
(BMC) építéséhez kapcsolódó (Erzsébet híd–Batthyány
tér között) átfogó városképi rendezési javaslat.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1023/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a költségvetésben a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen szereplô „Parkrekon-
strukció pályázati önrész” feladatra rendelkezésre
álló forrásokat két új feladat – a kiemelt zöld-
területek bekerítése és az Arculati Tervben szereplô
többletfeladatok – elvégzése érdekében átcsopor-
tosítja. 

1024/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Egyes kiemelt zöldterületek bekerítése, illetve az
Arculati Tervben szereplô többletfeladatok elvég-
zése érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású
beruházások” cím „Parkrekonstrukció pályázati
önrész” feladat elôirányzatát 800,0 E Ft-tal, ezzel
egyidejûleg címen belül tervbe veszi az új
– „Budai Duna part átfogó rendezése az Erzsébet

híd–Batthyány tér között” feladatot 155,0 M Ft-
tal (ebbôl saját forrás 155,0 M Ft), összköltsége
155,0 M Ft, továbbá

– „Kiemelt zöldterület bekerítése”feladatot 645,0 M
Ft-tal (ebbôl saját forrás 645,0 M Ft), összkölt-
sége 645,0 M Ft. 

Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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1025/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert „a Budai Duna part át-
fogó rendezése az Erzsébet híd–Batthyány tér
között” feladat engedélyokiratának Közgyûlés elé
terjesztésére.
Határidô: 2009. augusztus
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1026/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
újból napirendjére veszi és következô napirendi
pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fôvárosi Sza-
bályozási Kerettervrôl szóló 46/1998. (X. 15.) Fôv.
Kgy. rendelet módosítására a Budapest, XIII. ker.
Váci út–Árbóc utca–Esztergomi út–Róbert Károly

körút által határolt területre vonatkozóan” címû
elôterjesztést.

A napirend 22. pontja: Javaslat egyedi kérelmek
támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím elô-
irányzata terhére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1027/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi elô-
irányzata (ezen belül a mûködési célú pénzeszköz-
átadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású
rendkívüli sportcélú feladatok terhére az alábbi
szervezeteket támogatja:
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Támogatás összege 
Sorsz. Megnevezés Támogatott cél

(E Ft-ban) 

1. Magyar Kézilabda Szövetség
A 2009. június 26–28-án lebonyolításra került 
VI. Masters EB kiadásaira.

1000

2. Advantage Szabadidôs A 2009. szeptember 5-én megrendezésre kerülô
Sportegyesület Streetball Challange kiadásaira.

1000

A 12. alkalommal megrendezésre kerülô 
3. Budapesti Torna Szövetség CSIVIT és a Tornázni Öröm szabadidôs program 150

kiadásaira.

A 2008–2009-es labdarúgó évad során 

4.
Lapath Iván Fair Play a legsportszerûbb teljesítményt nyújtó budapesti 

200
Alapítvány III–IV. osztályú csapatai és kapusai díjátadó 

ünnepség kiadásaira. 

5.
Römi Kajak-Kenu A 2009. május 1-jén megrendezésre került
és Sárkányhajó Klub Vass István emlékverseny kiadásaira. 

150

A 2009. április 24–26-án megrendezésre került 
6. Sirály Életmód Klub „Rendezvény a szabadidô hasznos eltöltéséért” 1000

esemény kiadásaira. 

7. Nemzeti Torna Egylet A MACKÓ Kosárovi program kiadásaira. 500  

8.
Katana Harcmûvészeti 

A versenyekre történô felkészülés kiadásaira. 1000
és Kulturális SE   

A 2009. október 23–november 2. között 
9. Budapesti Sztárok SE megrendezésre kerülô nemzetközi utánpótlás 1000

jégkorong  torna kiadásaira. 

Pestszentlôrinc-Elektromos A Budapest egyedüli reprezentatív férfi 
10. Rév Kézilabda Klub – kézilabda csapat EHF Kupán való indulásának 1000

PLER KC kiadásaira.

Összesen: 7000

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplô
minta szerinti támogatási szerzôdéseket és felkéri a
fôpolgármestert azok aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 munka-
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor



1028/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2009. évi elô-
irányzata (ezen belül a mûködési célú pénzeszköz-
átadás Áht.-n kívülre sorának) Budapesten meg-

rendezésre kerülô nemzetközi sportesemények
támogatására elkülönített keret terhére az alábbi
szervezeteket támogatja:
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Támogatás összege 
Sorsz. Megnevezés Támogatott cél

(E Ft-ban) 

Magyar Mozgáskorlátozottak
A 2009. március 19–22-én megrendezésre

1.
Sportszövetsége

került „Hungarian Open” Nemzetközi 200
asztalitenisz verseny kiadásaira.

A 2009. július 3–5-én megrendezésre 
kerülô III. Budapesti Sárkányhajó Fesztivál,

2.
Magyar Sárkányhajó Európa és magyar Kupa Futam valamint,

500
Szövetség a 2009. július 10–12-én megrendezésre kerülô

13. Klubegység Sárkányhajó Európa Bajnokság
kiadásaira.

A 2009. szeptember 4–6-án megrendezésre 
3. Magyar Lovas Szövetség kerülô Budapest-Bábolna Derby Nemzetközi 5000

Junior Távlovas Világbajnokság kiadásaira.

A 2009. október 9–11. között megrendezésre 

4. Barone Kft.
kerülô Tennis Classic 2009., avagy a Legendák 

2500
Csatája elnevezésû nemzetközi teniszverseny 
kiadásaira. 

Összesen: 8200 

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben sze-
replô minta szerinti támogatási szerzôdéseket és
felkéri a fôpolgármestert azok aláírására.
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 25 mun-
kanapon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1029/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” címrôl 200 E Ft
támogatást biztosít az ÁNTSZ részére az általa
megrendezésre kerülô Egészség és sportnap kiadá-
saira, ennek megfelelôen ezen támogatási összeg-
gel csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás” címen
belül a mûködési célú pénzeszköz átadás Áht.-n
kívülre elôirányzatot és megemeli a támogatás-
értékû mûködési kiadás elôirányzatát. Jóváhagyja,
megköti az 1. számú mellékletben szereplô minta
szerinti támogatási szerzôdést és felkéri a fôpol-
gármestert annak aláírására.
Határidô: a szerzôdéskötést követô 25 munka
napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Javaslat a Fôvárosi Szabályozási Kerettervrôl szóló
46/1998. (X. 15.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására a Bu-
dapest, XIII. ker. Váci út–Árbóc utca–Esztergomi út– Ró-
bert Károly körút által határolt területre vonatkozóan

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1030/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a napirend tárgyalását az augusztusi rendes ülésére
elnapolja.
Határidô: 2009. augusztus 27.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budapest Fôváros
Sport Nonprofit Zrt. alapításának elôkészítéséhez szük-
séges forrás biztosítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1031/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
elviekben egyetért a Budapest Fôváros Sport Non-
profit Zrt. (a továbbiakban: BFS Zrt.) megalapítá-
sával, és felkéri a fôpolgármestert, hogy a BFS Zrt.
megalapításához szükséges közgyûlési elôterjesz-
tést készítse elô.
Határidô: a közgyûlési döntést követô 6 hónap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 



Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1032/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „9114 Céltartalék az önkormány-
zati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra”
cím kiadási, azon belül mûködési célú támogatási
kölcsön nyújtása visszafizetési tartalék elôirányza-
táról 16 000 E Ft-ot biztosít a „1502 Városligeti
Mûjégpálya” cím kiadási, azon belül a dologi ki-
adások elôirányzatán a gazdasági társaságokról
szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (1) bek. alapján
Budapest Fôváros Sport Nonprofit Zrt. megalapítá-
sának elôkészítésével összefüggô feladatokra. A Vá-
rosligeti Mûjégpálya a fenti összeget köteles más
pénzeszközeitôl elkülönítetten kezelni. A támoga-
tás kizárólag a határozati javaslatban megfogalma-
zott feladatra használható fel.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1033/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a sportról szóló
35/2002. (VI. 21.) Fôv. Kgy. rendelet módosítását
készítse elô és terjessze a Fôvárosi Közgyûlés
soron következô ülése elé. 
Határidô: a Közgyûlés 2009. augusztusi rendes
ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 24. pontja: Javaslat a TÁMOP 3.1.4
támogatási szerzôdés megkötésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1034/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a támogatási szerzôdést az
1. sz. melléklet szerinti tartalommal az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Támogatáskezelô Igazga-
tóságával a „Kompetencia alapú oktatás elterjesz-
tése, módszertani megújulás a Fôváros oktatási
intézményeiben” címû projektre és felhatalmazza a
fôpolgármestert a támogatási szerzôdés és az ahhoz
kapcsolódó mellékletek aláírására.
Határidô: döntést követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1035/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A támogatási szerzôdéshez csatolandó mellékle-
tekként benyújtandó nyilatkozatokban
– kijelenti, hogy Budapest Fôváros Önkormány-

zatával szemben – nyilatkozattételkor – az Ámr.
88. § (2) bekezdése szerinti támogatási rend-
szerbôl való kizárás hatálya nem áll fenn.

– kijelenti, hogy Budapest Fôváros Önkormány-
zatának a székhely szerint illetékes állami-, illetve
önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó,
lejárt köztartozása, illetve az Európai Unió tradi-
cionális saját forrásai címen tartozása nincs, vagy
arra az illetékes adóhatóság fizetési könnyítést
(részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett.

Felhatalmazza a fôpolgármestert nyilatkozatok
kiadására és aláírására.

1036/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, mód-
szertani megújulás a fôvárosi intézményekben”
projekt 2009. évi finanszírozása érdekében növeli 
a „8535 Támogatásértékû mûködési bevétel” cím
elôirányzatát 101 905 E Ft-tal, egyidejûleg az
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali
szakmai tevékenységek között az új „7218 Kom-
petencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP
3.1.4.” címen a személyi juttatásokra 25 046 E Ft,
a munkaadókat terhelô járulékokra 7655 E Ft, a
dologi kiadásokra (áfa-val) 69 204 E Ft elôirány-
zatot biztosít.

1037/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal, hogy a 2010. évre a „7218
Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, TÁMOP
3.1.4” címen a személyi juttatások elôirányzaton
16 720 E Ft-ot, a munkaadókat terhelô járulékok
elôirányzaton 5111 E Ft-ot, a dologi kiadások (áfa-
val) elôirányzaton 46 200 E Ft-ot a ”8535 Támoga-
tásértékû mûködési bevétel” cím elôirányzatán
befolyó 68 031 E Ft terhére biztosít.
Határidô: 2010. évi fôvárosi költségvetés készítése 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 25. pontja: Javaslat oktatási intézmé-
nyek akadálymentesítési uniós pályázatainak beadására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó
Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1038/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és
Diákotthon akadálymentesítésére pályázatot nyújt
be az „Egyenlô esélyû hozzáférés a közszolgáltatá-
sokhoz (Akadálymentesítés)” címû KMOP-2009-
4.5.3 jelû kiírt pályázatára, egyidejûleg kötelezett-
séget vállal arra, hogy az ehhez szükséges önrészt
biztosítja, valamint felkéri a fôpolgármestert, hogy
az 1. sz. módosított mellékletben szereplô pályázati
adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentációkat,
nyilatkozatokat írja alá, és nyújtsa be.
Határidô: 2009. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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1039/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági
Szakközépiskola akadálymentesítésére pályázatot
nyújt be az „Egyenlô esélyû hozzáférés a közszol-
gáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” címû KMOP-
2009-4.5.3 jelû kiírt pályázatra, egyidejûleg kötele-
zettséget vállal arra, hogy az ehhez szükséges ön-
részt biztosítja, valamint felkéri a fôpolgármestert,
hogy a 2. sz. módosított mellékletben szereplô pá-
lyázati adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentá-
ciókat, nyilatkozatokat írja alá, és nyújtsa be.
Határidô: 2009. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1040/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A Jelky András Ruhaipari és Mûvészeti Szakkö-
zépiskola akadálymentesítésére pályázatot nyújt be
az „Egyenlô esélyû hozzáférés a közszolgáltatá-
sokhoz (Akadálymentesítés)” címû KMOP-2009-
4.5.3 jelû kiírt pályázatra, egyidejûleg kötelezettsé-
get vállal arra, hogy az ehhez szükséges önrészt
biztosítja, valamint felkéri a fôpolgármestert, hogy
a 3. sz. módosított mellékletben szereplô pályázati
adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentációkat,
nyilatkozatokat írja alá, és nyújtsa be.
Határidô: 2009. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1041/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesíté-
sére pályázatot nyújt be az „Egyenlô esélyû hoz-
záférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymente-
sítés)” címû KMOP-2009-4.5.3 jelû kiírt pályázatra,
egyidejûleg kötelezettséget vállal arra, hogy az
ehhez szükséges önrészt biztosítja, valamint felkéri
a fôpolgármestert hogy a 4. sz. módosított mellék-
letben szereplô pályázati adatlapot és az ahhoz
tartozó dokumentációkat, nyilatkozatokat írja alá,
és nyújtsa be.
Határidô: 2009. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1042/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A kiírt pályázatok benyújtása érdekében csökkenti
a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül
a „Korszerûsítési pályázatok elôkészítése, önrész”
cím elôirányzatát 10,0 M Ft-tal, valamint a
„Korszerûsítési pályázatok elôkészítése, önrész
2009. évi üteme” cím elôirányzatát 6 M Ft-tal, és
ezzel egyidejûleg megemeli a „9112 Évközi indí-
tású beruházások” címen belül a „Jelky A. Ruha-
ipari Szki. és Gimn. akadálymentesítés” feladat
elôirányzatát 16 M Ft-tal, megemeli a 2010. évi
ütemét 5 M Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 
30 M Ft (ebbôl EU-s forrás 30 M Ft), a feladat
összköltsége 51 M Ft-ra módosul.

Továbbá a hét éves fejlesztési tervében a „9112
Évközi indítású beruházások” címen belül 20 M
Ft-tal csökkenti a „Varga K. Középisk. Kollégium
(Ferenczy Noémi), akadálymentesítés” feladat
2010. évi ütemét, így a feladat 2010. évi üteme 
5 M Ft, összköltsége 8 M Ft-ra módosul, és ezzel
egyidejûleg megemeli a „9112 Évközi indítású
beruházások” címen belül 
– a „Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és DO, aka-

dálymentesítés” feladat 2010. évi ütemét 5 M
Ft-tal, a feladat 2010. évi üteme 30 M Ft (ebbôl
EU-s forrás 30 M Ft), a feladat összköltsége 
35 M Ft-ra módosul; 

– a „Bethlen G. Közl.- Közgazd. Szki. akadály-
mentesítés” feladat 2010. évi ütemét 5 M Ft-tal,
a feladat 2010 évi üteme 30 M Ft (ebbôl EU-s
forrás 30 M Ft), a feladat összköltsége 35 M Ft-
ra módosul; 

– a „Kölcsey F. Gimnázium, akadálymentesítés”
feladat 2010. évi ütemét 5 M Ft-tal, a feladat
2010. évi üteme 30 M Ft (ebbôl EU-s forrás 
30 M Ft), továbbá 2010. évi költségvetésben
41,2 M Ft-tal megemeli a „9112 Évközi indítású
beruházások” címen belül a „Kölcsey Ferenc
Gimnázium, akadálymentesítés” feladat elô-
irányzatát az oktatási ágazat 2010. évi felújítási
keretének terhére. A feladat összköltsége ezáltal
77 M Ft-ra módosul, ebbôl a 2010. évi ütem 
30 M Ft (30 M Ft EU-s forrás).

Ennek érdekében az oktatási ágazati 2010. évi
850,425 M Ft-os felújítási keretét 41,2 M Ft-tal
csökkenti, így az ágazat 2010. évi felújítási kerete
809,225 M Ft-ra módosul.

1043/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért az 1083/2007. (VI. 28.) Fôv. Kgy. határo-
zattal jóváhagyott, a 350/a/2008. (III. 10.) Fôv. Kgy.
határozat és a 673/2009. (V. 14.) Fôv. Kgy. hatá-
rozattal módosított 5427. azonosító számú „Óvoda,
Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerûsítés EU-s
pályázat elôkészítés” célokmányban foglalt feladat
lezárásával, és a 2008. december 31-ig történô
elôkészítésre felhasznált 7,8 M Ft, valamint a fel
nem használt összeg az „Óvoda, Ált. Isk. Gyer-
mekotthon, Pilis korszerûsítés I. ütem (akadály-
mentesítés)” és az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermek-
otthon, Pilis korszerûsítés II. ütem” feladatokra
történô felhasználásával.
Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1044/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a „8403 Önkormány-
zati fejlesztések” címen belül az „Óvoda, Ált. 
Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerûsítés EU-s
pályázat elôkészítés” beruházási feladat elôirányza-
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tát 20,2 M Ft-tal, továbbá törli a feladat „9112
Évközi indítású beruházások” címen belül az
„Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korszerû-
sítés” feladat 2010. évi elôirányzatát 260,0 M Ft-os
ütemét (ebbôl 10 M Ft saját forrás, 250 M Ft uniós
forrás) a fejlesztési tervbôl, és ezzel egyidejûleg
tervbe veszi a „8403 Önkormányzati fejlesztések”
címen belül az új:
– „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis korsze-

rûsítés I. ütem (akadálymentesítés), elôkészítés”
feladatot 2009. évi 10,2 M Ft-tal, 2010. évi
üteme 40,0 M Ft, (ebbôl 30,0 M Ft EU-s forrás),
összköltsége 50,2 M Ft és 

– az „Óvoda, Ált. Isk. Gyermekotthon, Pilis kor-
szerûsítés II. ütem elôkészítés” feladatot 2009.
évi 10,0 M Ft-tal, 2010. évi elôirányzatát 
220,0 M Ft (ebbôl 220 M Ft EU-s forrás) össz-
költsége 230 M Ft.

1045/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Az SZMSZ 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleg-

gel magához vonja az 50/1998. (X. 30.) Fôv.
Kgy. rendelet 8. § (2) bekezdésében az Oktatási
és Ifjúságpolitikai Bizottságra, valamint a Pénz-
ügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott ha-
táskörét, és jóváhagyja a 6106. és a 6107. azo-
nosító számú beruházási célokmányokat a 9–10.
mellékletek szerinti tartalommal, egyben felkéri
a fôpolgármestert az okmányok aláírására.

Határidô: a döntést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1046/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Az Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon
(Pilis) akadálymentesítésére pályázatot nyújt be az
„Egyenlô esélyû hozzáférés a közszolgáltatások-
hoz (Akadálymentesítés)” címû KMOP-2009-4.5.3
jelû kiírt pályázatra, egyidejûleg kötelezettséget
vállal arra, hogy az ehhez szükséges önrészt
biztosítja, valamint felkéri a fôpolgármestert hogy
az 5. sz. módosított mellékletben szereplô pályázati
adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentációkat,
nyilatkozatokat írja alá és nyújtsa be.
Határidô: 2009. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1047/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az együttmûködési megálla-
podást a Siketek és Nagyothallók Országos Szö-
vetségével, a Vakok és Gyengénlátók Közép-
Magyarországi Regionális Egyesületével, valamint
a Kézenfogva Alapítvánnyal a 6–8. számú mellék-
letek szerinti tartalommal, egyúttal felhatalmazza a
fôpolgármestert a megállapodások aláírására.
Határidô: 2009. július 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 26. pontja: Beszámoló az iskolai erôszak
megelôzése érdekében tett intézkedések végrehajtásáról,
további feladatokról.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1048/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el a dr. Kosztolányi Dénesnek az elô-
terjesztés napirendrôl történô levételére vonatkozó
indítványát. 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1049/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a szakértôkbôl álló munkacsoport által
elkészített beszámolót a 2. sz. melléklet szerinti
tartalommal.

1050/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Elfogadja a szakértôkbôl álló munkacsoport által
elkészített intézkedési terv folytatását a 2009/2010-es
tanévre vonatkozóan a 3. sz. melléklet szerinti tar-
talommal.

1051/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Az intézkedési terv folytatásához, tartós jelleggel
(a dologi kiadások fedezetére) 40 M Ft-ot, ebbôl
2009-ben 15 M Ft-ot, 2010-tôl további 25 M Ft-ot
biztosít a „3802 Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai
és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet” címen. Felkéri
a fôpolgármestert, hogy az iskolai agresszivitás
visszaszorítására készített intézkedési terv folyta-
tásához szükséges 2009. évi fedezet biztosítására
vonatkozó javaslatot a tanévi feladatváltozásokkal
egyidejûleg terjessze a Közgyûlés októberi ülése elé.
Határidô: 2009. október 30., ill. a 2010. évi költ-
ségvetés készítése
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1052/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az intézkedési terv
végrehajtásáról – a szakértôi munkacsoport közre-
mûködésével – számoljon be a Közgyûlésnek, s
adjon további javaslatot az iskolai agresszió
visszaszorítására.
Határidô: 2010. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 27. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási
intézményekben a 2008. évi végleges létszámcsökken-
tések miatt felmerült kiadások részletes elszámolására,
központi költségvetésbôl történô biztosítására benyújtan-
dó végleges pályázati anyagra, valamint egyéb kapcso-
lódó döntésekre.

Elôadó: Horváth Csaba
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1053/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a nevelési-oktatási intézmények 2008.
évi végleges létszámcsökkentései keretén belül fel-
mentett munkavállalóival kapcsolatban ténylege-
sen felmerült kiadások elszámolását.

1054/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötele-
zettségek teljesíthetôsége érdekében egyszeri jel-

leggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szer-
kezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím
elôirányzatának 13 070 E Ft-tal történô csökken-
tésével egyidejûleg módosítja az érintett intézmé-
nyek támogatási és kiadási elôirányzatát az aláb-
biak szerint:
Kiadási elôirányzat: 13 070 E Ft
személyi juttatás 9 780 E Ft
munkaadókat terhelô járulékok 3 123 E Ft
tám. ért. mûk. kiad. 167 E Ft
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Eltérés
û/–

Címkód Intézmény megnevezése Elôleg Ténylegesen (támogatási
felmerült kiadás és kiadási elô-

irányzat 
változás)

1. 2. 3. 4. 5. = 3. – 4.

3111 Kós Károly Középisk. Koll. 6 091 8 504 2 413
ebbôl: – személyi juttatások 4 614 6 443 1 829

– munkaadókat terhelô járulékok 1 477 2 061 584

3311 Zrínyi Miklós Gimnázium 1 301 1 265 –36
ebbôl: – személyi juttatások 985 958 –27

– munkaadókat terhelô járulékok 316 307 –9

3312 Bláthy Ottó Titusz Inf. SZKI és Gimn. 7 350 7 567 217
ebbôl: – személyi juttatások 5 568 5 733 165

– munkaadókat terhelô járulékok 1 782 1 834 52 

3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvû Középiskola 42 617 42 259 –358 
ebbôl: – személyi juttatások 32 285 32 014 –271

– munkaadókat terhelô járulékok 10 332 10 245 –87 

3318 Csepel-Sziget Mûszaki SZKI, SZI és Koll. 16 229 15 383 –846 
ebbôl: – személyi juttatások 10 213 10 226 13

– munkaadókat terhelô járulékok 3 268 3 272 4
– tám. ért. mûk. kiad.  2 748 1 885 –863

3320 Bókay János Humán Kéttannyelvû SZKI, 
SZI és Gimn. 48 720 59 084 10 364 
ebbôl: – személyi juttatások 36 910 44 761  7 851

– munkaadókat terhelô járulékok  11 810 14 323  2 513 

3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvû Építôipari 
Mûszaki SZKI 3 960 3 850 –110
ebbôl: – személyi juttatások 3 000 2 917 –83

– munkaadókat terhelô járulékok 960 933 –27

3507 Jelky András Ruhaipari SZKI 13 013 13 065 52
ebbôl: – személyi juttatások 9 858 9 898 40

– munkaadókat terhelô járulékok 3 155 3 167 12

3510 Pataky István Fôv. Gyak. Híradásipari 
és Informatikai SZKI 1 727 2 790 1 063
ebbôl: – személyi juttatások 1 308 2 114 806

– munkaadókat terhelô járulékok 419 676 257

ezer Ft
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Eltérés
+/–

Címkód Intézmény megnevezése Elôleg Ténylegesen (támogatási
felmerült kiadás és kiadási elô-

irányzat 
változás)

1. 2. 3. 4. 5. = 3. – 4.

3514 Bolyai János Fôv. Gyak. Mûszaki SZKI 
és Kollégium 109 893 120 609 10 716 
ebbôl: – személyi juttatások 83 252 91 370 8 118 

– munkaadókat terhelô járulékok 26 641 29 239 2 598

3516 Verebély László SZKI és SZI 1 185 2 323 1 138 
ebbôl: – személyi juttatások 898 1 760 862

– munkaadókat terhelô járulékok 287 563 276

3518 Egressy Gábor Kéttannyelvû Mûszaki SZKI 2 702 2 786 84 
ebbôl: – személyi juttatások 2 047 2 111 64

– munkaadókat terhelô járulékok 655 675 20 

3520 Békésy György Posta- és Távközlési SZKI 1 037 1 318 281
ebbôl: – személyi juttatások 786 998 212

– munkaadókat terhelô járulékok 251 320 69

3522 Eötvös Loránd SZKI és SZI 61 632 56 574 –5 058
ebbôl: – személyi juttatások 46 691 42 859 –3 832

– munkaadókat terhelô járulékok  14 941 13 715 –1 226

3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági 
SZKI és SZI 5 805 6 174 369
ebbôl: – személyi juttatások 4 398 4 677 279

– munkaadókat terhelô járulékok  1 407 1 497 90

3538 Hunfalvy János Fôv. Gyak. Kéttannyelvû 
Külkereskedelmi Közgazdasági SZKI 24 554 24 589 35 
ebbôl: – személyi juttatások 18 602 18 628 26

– munkaadókat terhelô járulékok  5 952 5 961 9 

3541 II. Rákóczi Ferenc Fôv. Gyak. 
Közgazdasági SZKI 22 313 22 299 –14
ebbôl: – személyi juttatások 16 904 16 893 –11

– munkaadókat terhelô járulékok  5 409 5 406 –3

3542 Leövey Klára Közgazdasági SZKI és SZI 10 914 10 914 0
ebbôl: – személyi juttatások 8 268 8 268 0

– munkaadókat terhelô járulékok 2 646 2 646 0

3550 Bethlen Gábor Közlekedési és 
Közgazdasági SZKI 12 989 12 611 –378
ebbôl: – személyi juttatások 9 840 9 554 –286

– munkaadókat terhelô járulékok 3 149 3 057 –92

3552 Pestszentlôrinci Közgazdasági és Informatikai 
SZKI 12 189 11 931 –258 
ebbôl: – személyi juttatások 9 234 9 039 –195

– munkaadókat terhelô járulékok  2 955 2 892 –63 

3557 Modell Divatiskola Iparmûvészeti, 
Ruha- és Textilipari SZKI és SZI 7 140 6 975 –165 
ebbôl: – személyi juttatások 5 409 5 284 –125

– munkaadókat terhelô járulékok   1 731 1 691 –40 



1055/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Pályázatot nyújt be a 2008. évi végleges létszám-
csökkentési döntések miatt 2009. június 1-jével
megszüntetett 216 álláshelyhez kapcsolódóan 
177 felmentett munkavállaló – 168 álláshely – te-
kintetében felmerült tényleges kiadások központi
költségvetésbôl történô biztosítására. 
A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglal-
koztatására az önkormányzat költségvetési szervei-
nél a meglévô üres álláshelyeken, az elôrelátha-
tólag megüresedô álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladat-

átadás következtében az önkormányzat fenntartási
körén kívüli munkáltatónál – munkaviszonyban
töltött ideje folyamatosságának megszakítása nél-
kül – nincs lehetôség.
A pályázati kiírásnak megfelelôen a megszüntetett
álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza,
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok
ezt indokolttá teszik.
Felhatalmazza a fôpolgármestert az igénybejelen-
tés aláírására és benyújtására. 
Határidô: 2009. szeptember 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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Eltérés
+/–

Címkód Intézmény megnevezése Elôleg Ténylegesen (támogatási
felmerült kiadás és kiadási elô-

irányzat 
változás)

1. 2. 3. 4. 5. = 3. – 4.

3560 Szily Kálmán Kéttannyelvû Mûszaki 
Középiskola, SZI és Kollégium 22 781 18 696 –4 085 
ebbôl: – személyi juttatások 17 258 14 164 –3 094

– munkaadókat terhelô járulékok   5 523 4 532 –991 

3561 Jaschik Álmos Mûvészeti Szakk. Isk. 7 884 7 585 –299 
ebbôl: – személyi juttatások 4 624 4 545 –79

– munkaadókat terhelô járulékok 1 480 1 454 –26
– tám. ért. mûk. kiad.   1 780 1 586 –194

3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakk. Isk. 3 636 3 820 184
ebbôl: – személyi juttatások 2 754 2 894 140

– munkaadókat terhelô járulékok 882 926 44

3567 Ybl Miklós Építôipari Szakk. Isk. 6 678 7 193 515
ebbôl: – személyi juttatások 5 059 5 449 390

– munkaadókat terhelô járulékok 1 619 1 744 125

3568 Wesselényi Miklós Mûszaki SZKI és SZI 8 709 8 656 –53 
ebbôl: – személyi juttatások 6 597 6 558 –39

– munkaadókat terhelô járulékok   2 112 2 098 –14 

3569 Kaesz Gyula Faipari SZKI és SZI 7 615 7 468 –147 
ebbôl: – személyi juttatások 5 769 5 657 –112

– munkaadókat terhelô járulékok  1 846 1 811 –35

3571 Arany János Épületgépészeti SZKI és SZI 79 163 76 017 –3 146
ebbôl: – személyi juttatások 59 972 57 589 –2 383

– munkaadókat terhelô járulékok  19 191 18 428 –763

3577 Szabómester Szakképzô Isk. 28 710 30 108 1 398
ebbôl: – személyi juttatások 20 235 20 367 132

– munkaadókat terhelô járulékok 6 475 6 517 42
– tám. ért. mûk. kiad.   2 000 3 224 1 224 

3585 Budai Középiskola 20 710 19 904 –806 
ebbôl: – személyi juttatások 15 689 15 079 –610

– munkaadókat terhelô járulékok   5 021 4 825 –196

Összesen: 599 247 612 317 13 070 
ebbôl: – személyi juttatások 449 027 658 807   9 780

– munkaadókat terhelô járulékok 143 692 146 815 3 123
– tám. ért. mûk. kiad.  6 528 6 695 167 



1056/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A létszámcsökkentési pályázat kiírásnak megfele-
lôen, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 
3. § (1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilat-
kozik:
A Fôvárosi Önkormányzat a 2008. évi létszám-
csökkentésekrôl – az 1059-1060/2008. (VI. 26.),
valamint az 1624/2008. (X. 30.) Fôv. Kgy. hatá-
rozatok alapján felmentett munkavállalók esetében
– az intézményei létszámhelyzetét és az intéz-
mények közötti tervezhetô létszám – és álláshely-
átcsoportosítás lehetôségét felülvizsgálta, és meg-
állapította, hogy az érintett közalkalmazottak ré-
szére végzettségüknek megfelelô álláslehetôséget
nem tudott biztosítani. A munkaviszony megszün-
tetésekre ezt követôen került sor. Ehhez kapcso-
lódóan a 216 álláshely elvonására a 710/2009. 
(V. 14.) Fôv. Kgy. határozat alapján került sor.

1057/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A 719/2009. (V. 14.) Fôv. Kgy. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a telephely meg-
szüntetésekbôl adódó végleges létszámcsökkentés-
hez kapcsolódó elôirányzat-módosítási javaslatot a
2009/2010 tanévi feladatváltozásokkal egyidejûleg
terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: 2009. október 29.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1058/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A létszámcsökkentési pályázat kiírásnak megfe-
lelôen, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet
3. § (1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról
nyilatkozik:
A Fôvárosi Önkormányzat a 2009. évi létszám-
csökkentésekrôl – a 718/2009. (V. 14.) (a 82 állás-
helyre vonatkozóan) és a 720/2009. (V. 14.) (a 143
álláshelyre vonatkozóan) Fôv. Kgy. határozatok
alapján felmentett munkavállalók esetében – az
intézményei létszámhelyzetét és az intézmények
közötti tervezhetô létszám – és álláshely-átcsopor-
tosítás lehetôségét felülvizsgálta, és megállapította,
hogy az álláshely átcsoportosításra nincs lehetôség,
ezért szükséges a megszüntetésük. A munka-
viszony megszüntetésekre ezt követôen kerül sor.

1059/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A létszámcsökkentéssel – a 718/2009. (V. 14.) és a
720/2009. (V. 14.) Fôv. Kgy. határozatokhoz
kapcsolódó – érintett dolgozók foglalkoztatására az
önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévô
üres álláshelyeken, az elôreláthatólag megüresedô
álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szerkezeti változás, feladatátadás következ-
tében az önkormányzat fenntartási körén kívüli
munkáltatónál – munkaviszonyban töltött ideje

folyamatosságának megszakítása nélkül – nincs
lehetôség.
A pályázati kiírásnak megfelelôen a megszüntetett
álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza,
kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok
ezt indokolttá teszik.

A napirend 28. pontja: Javaslat a Közterületi
várakozás rendjérôl szóló 24/2009. (V.11.) Fôv. Kgy.
rendelet módosítására.

Elôadó: Wintermantel Zsolt

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 43/2009. (VII. 9.) Fôv. Kgy. rendeletét
a közterületi várakozás rendjérôl szóló 24/2009. 
(V. 11.) Fôv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 29. pontja: Javaslat a HOSTIS Idegen-
forgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közala-
pítvány alapító okiratának módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1060/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
kijelöli dr. Nagy Endrét (lakcím: 1121 Budapest,
Mártonhegyi út 9.) a HOSTIS Idegenforgalmi és
Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
képviselôjévé.

1061/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzet-
közi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító
okiratát – a kuratóriumi és ellenôrzô szerv tagok
létszámcsökkenésének átvezetése, valamint egyéb
adatok aktualizálása céljából – a 6. sz. melléklet
szerinti tartalommal, egyben felkéri elnökét az
alapító okirat módosítás, valamint a 7. sz. melléklet
szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a
bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindí-
tására.
Határidô: döntést követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 30. pontja: Javaslat a Petrik TISZK
KMOP támogatási szerzôdésének módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1062/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és módosítja az ESZA Kht.-val a
KMOP-4.1.1/A Petrik TISZK projektre kötött

2009. szeptember 5. FÔVÁROSI KÖZLÖNY 1629



támogatási szerzôdést az 1. sz. melléklet szerinti
tartalommal és felhatalmazza a fôpolgármestert a
szerzôdés aláírására és kiadására. 
Határidô: döntést követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1063/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A KMOP-4.1.1/A Petrik TISZK projekt megvaló-
sítása érdekében megnöveli a pályázati önrészt
75,4 M Ft-tal.
Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy
2009. évi költségvetésben csökkenti a „9112
Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kor-
szerûsítési pályázatok elôkészítése, önrész 2009.
évi üteme ” cím elôirányzatát 28,4 M Ft-tal, vala-
mint csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím
elôirányzatát 47,0 M Ft-tal és ezzel egyidejûleg
75,4 M Ft-tal megemeli a „3517 Petrik Lajos Két
Tanítási Nyelvû Vegyipari, Környezetvédelmi és
Informatikai Szki” cím támogatási és kiadási, ezen
belül a céljelleggel támogatott intézményi
beruházás elôirányzatát. A „Petrik Vegyipari
TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” címû feladat
összköltsége 187,9 M Ft-ra módosul, 2010. évi
üteme 32,5 M Ft (ebbôl saját forrás 32,5 M Ft).

1064/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Egyidejûleg jóváhagyja Budapest Fôváros Önkor-
mányzata és intézményei beruházási és felújítási
tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyásának,
megvalósításának rendjérôl szóló 50/1998. (X. 30.)
Fôv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja
alapján az 5416 azonosító-számú beruházási
engedélyokirat módosítását a 2. sz. melléklet
szerinti tartalommal és felkéri a fôpolgármestert az
engedélyokirat aláírására.
Határidô: a döntést követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1065/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Mérei Ferenc Fôvárosi Pedagógiai és
Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (Budapest VIII.
ker., Vas utca 8-10.) alapító okiratát a 3. számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert a 3. számú melléklet szerinti módosított és
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírá-
sára és kiadására. 
Határidô: 2009. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 31. pontja: Javaslat gyermekvédelmi
intézmények alapító okiratainak módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1066/2009. (VI. 25.) 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 mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1067/2009. (VI. 25.) 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 aláírá-
sára, valamint a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet
szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1068/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános
Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) ala-
pító okiratát a 3.b) számú melléklet szerinti tarta-
lommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3.c) szá-
mú melléklet szerinti tartalommal történô aláírá-
sára és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1069/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános
Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) ala-
pító okiratát a 4.b) számú melléklet szerinti tarta-
lommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.c) szá-
mú melléklet szerinti tartalommal történô aláírá-
sára és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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1070/2009. (VI. 25.) 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 aláírá-
sára, valamint a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat 5.c) számú melléklet
szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1071/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Isko-
lája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító
okiratát a 6.b) számú melléklet szerinti tartalom-
mal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító okirat mó-
dosítás aláírására, valamint a módosításokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító okirat 6.c) számú
melléklet szerinti tartalommal történô aláírására és
kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1072/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Cseppkô utcai Gyermekotthona (1025 Budapest,
Cseppkô u. 74.) alapító okiratát a 7.b) számú mel-
léklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármes-
tert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okirat 7.c) számú melléklet szerinti tartalom-
mal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1073/2009. (VI. 25.) 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 mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 8.c) számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1074/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Fôvárosi Önkormányzat Csecsemôket,
Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyer-
mekotthonai (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 módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
9.c) számú melléklet szerinti tartalommal történô
aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1075/2009. (VI. 25.) 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 ala-
pító okirat 10.c) számú melléklet szerinti tartalom-
mal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1076/2009. (VI. 25.) 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 aláírá-
sára, valamint a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat 11.c) számú melléklet
szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1077/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Fôvárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági
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 módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
12.c) számú melléklet szerinti tartalommal történô
aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1078/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Aga Gyermekotthona (1186 Budapest, Tövishát
utca 2/a.) alapító okiratát az 13.b) számú mellék-
let szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert
az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
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okirat 13.c) számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1079/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi
út 33.) alapító okiratát a 14.b) számú melléklet
szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 14.c) számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1080/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.)
alapító okiratát a 15.b) számú melléklet szerinti
tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
15.c) számú melléklet szerinti tartalommal történô
aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1081/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Esze Tamás Gyermekotthona (1125 Budapest,
Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 16.b) számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert az alapító okirat módosítás aláírására,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 16.c) számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1082/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1184 Budapest, Gyöngyvirág u.
28.) alapító okiratát az 17.b) számú melléklet sze-
rinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 17.c) számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1083/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192
Budapest, Hungária út. 36.) alapító okiratát a 18.b)
számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fô-
polgármestert az alapító okirat módosítás aláírá-
sára, valamint a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat 18.c) számú melléklet
szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1084/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Hûvösvölgyi Gyermekotthona (1021 Budapest,
Hûvösvölgyi út 165.) alapító okiratát a 19.b) számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert az alapító okirat módosítás aláírására,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 19.c) számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1085/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest,
Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát a 20.b) számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert az alapító okirat módosítás aláírására, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirat 20.c) számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1086/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1158 Budapest, Pestújhelyi út
66.) alapító okiratát a 21.b) számú melléklet
szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az
alapító okirat módosítás aláírására, valamint a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító
okirat 21.c) számú melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1087/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Nyitott Világ Fejlesztô Iskolája (1125 Budapest,
Diósárok u. 40.) alapító okiratát a 22.b) számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert az alapító okirat módosítás aláírására, vala-
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mint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirat 22.c) számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1088/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona (1038 Buda-
pest, Dózsa György út 44.) alapító okiratát a 23.b)
számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fô-
polgármestert az alapító okirat módosítás aláírásá-
ra, valamint a módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okirat 23.c) számú melléklet
szerinti tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1089/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1103 Budapest, Szlávy u. 40.)
alapító okiratát a 24.b) számú melléklet szerinti
tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
24.c) számú melléklet szerinti tartalommal történô
aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1090/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest,
Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát a 25.b) számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert az alapító okirat módosítás aláírására,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 25.c) számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1091/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.)
alapító okiratát a 26.b) számú melléklet szerinti
tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert az alapító
okirat módosítás aláírására, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat
26.c) számú melléklet szerinti tartalommal történô
aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1092/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Vasvári Pál Gyermekotthona (1121 Budapest,
Budakeszi út 48.) alapító okiratát a 27.b) számú
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert az alapító okirat módosítás aláírására, vala-
mint a módosításokkal egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okirat 27.c) számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1093/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
Zirzen Janka Gyermekotthona (1021 Budapest,
Heinrich István u. 2.) alapító okiratát a 28. b) szá-
mú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpol-
gármestert az alapító okirat módosítás aláírására,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 28. c) számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1094/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja Budapest Fôváros Önkormányzatának
József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest,
József Attila u. 65–69.) alapító okiratát a 29.b) szá-
mú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpol-
gármestert az alapító okirat módosítás aláírására,
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat 29.c) számú melléklet szerinti
tartalommal történô aláírására és kiadására. 
Határidô: a Közgyûlés döntését követô 45 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 32. pontja: Javaslat a „Szent János
Kórház Észak-budai Egyesített Kórházai, balesetveszély
elhárítási munkák” megnevezésû engedélyokirat jóváha-
gyására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1095/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja a „Szent János Kórháza Észak-budai
Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház telep-
hely szennyestároló épület felújítása” megnevezé-
sû, 005590 azonosítójú engedélyokiraton szereplô,
folyamatban lévô felújítási feladat leállítását és a
felmerült költségek elszámolását az alábbiak
szerint:
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Elôirányzat: 11 000 E Ft 
Felmerült költségek: 0 000 E Ft
Maradvány: 11 000 E Ft
ezen belül tárgyévi elôirányzat: 5000 E Ft
2008. évi pénzmaradvány: 6000 E Ft
A 005590 azonosítójú, „Szent János Kórháza
Észak-budai Egyesített Kórházai, Szent Margit
Kórház telephely szennyestároló épület felújítása”
megnevezésû engedélyokiratra további kifizetés
nem történhet.

1096/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Szent János Kórház és Rende-
lôintézet, 2. számú épület sûrített levegô ellátó köz-
pont teljes és a vezeték részleges felújítása” meg-
nevezésû, 005542 azonosítójú engedélyokiraton
szereplô, folyamatban lévô felújítási feladat leállí-
tását és a felmerült költségek elszámolását az aláb-
biak szerint:

Elôirányzat: 6000 E Ft 
Felmerült költségek: 4690 E Ft
Maradvány: 1310 E Ft
ezen belül tárgyévi elôirányzat: 0000 E Ft
2008. évi pénzmaradvány: 1310 E Ft
A 005542 azonosítójú, „Szent János Kórház és
Rendelôintézet, 2. számú épület sûrített levegô el-
látó központ teljes és a vezeték részleges felújítása”
megnevezésû engedélyokiratra további kifizetés
nem történhet.

1097/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a Fôvárosi Önkor-
mányzat 2009. évi költségvetésében a felújítási
pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosí-
tott költségvetési intézmények között a „1111
Fôvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai” cím, céljelleggel
támogatott intézményi felújítások kiadási elôirány-
zatán belül szereplô „Szent János Kórháza Észak-
budai Egyesített Kórházai, Szent Margit Kórház
telephely szennyestároló épület felújítása” fel-
újítási feladat elôirányzatát 11 000 E Ft öszszeggel,
továbbá csökkenti a „Szent János Kórház és Ren-
delôintézet, 2. számú épület sûrített levegô ellátó
központ teljes és a vezeték részleges felújítása”
felújítási feladat elôirányzatát 1310 E Ft összeggel,
ezzel egyidejûleg címen belül megemeli 12 310 E
Ft összeggel a céljelleggel támogatott intézményi
felújításon az „Új” Szent János Kórháza Észak-
budai Egyesített Kórházai, balesetveszély elhárítási
munkák (6090) megnevezésû feladat elôirányzatát. 

1098/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fôvárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 7. sz.

melléklet „XXV. A beruházási, felújítási tevékeny-
séggel kapcsolatos hatáskörök” 1. pontja szerinti, a
fôpolgármesterre átruházott hatáskört és úgy dönt,
hogy jóváhagyja a „Szent János Kórháza Észak-
budai Egyesített Kórházai, balesetveszély elhárí-
tási munkák” megnevezésû, 006090 azonosítójú
feladat engedélyokiratát bruttó 12 310 E Ft bekerü-
lési költséggel és felhatalmazza a fôpolgármestert
az engedélyokirat 3. sz. mellékletben szereplô tar-
talommal való aláírására.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés döntését követô
30 napon belül 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 33. pontja: Katinyi mártírok emlékmûve
elhelyezése a III. kerületben és javaslat a beruházás
engedélyokirata jóváhagyására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1099/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése
alapján jóváhagyja Széri-Varga Géza és Széri-
Varga Zoltán pályázaton nyertes terve: a Katinyi
mártírok emlékmûve elhelyezését a III. kerületben,
a Katinyi mártírok parkja elnevezésû közterületen
az alábbi felirattal: „Katiny 1940”.

1100/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy.
rendelet (továbbiakban: rendelet) 49. § (9) bekez-
dése alapján eseti jelleggel magához vonja az átru-
házott hatáskörben döntésre jogosult Kulturális
Bizottságtól, illetve Pénzügyi és Közbeszerzési
Bizottságtól az SZMSZ V. számú melléklet II. fe-
jezet 4. pontjában szereplô hatáskört és jóváhagyja
a „Katinyi mártírok emlékmûve” tárgyú engedély-
okiratot az elôterjesztés 6. számú melléklete sze-
rinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert az
engedélyokirat aláírására.
Határidô: a döntést követô 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-
átvételi megállapodás megkötésére Szabó Magda
síremlék elkészítésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1101/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Budapest Fôváros
Önkormányzata és intézményei beruházási és
felújítási tevékenysége elôkészítésének, jóváhagyá-
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sának, megvalósításának rendjérôl szóló 50/1998.
(X. 30.) Fôv. Kgy. rendelet 17. § (1) bekezdésében
a fôpolgármesterre és a Kulturális Bizottságra átru-
házott hatáskört, ezzel egyidejûleg jóváhagyja és
megköti az elôterjesztés 1. sz. melléklete szerinti
tartalommal a Fôvárosi Önkormányzat és Buda-
pesti Temetkezési Intézet Zrt. közötti pénzeszköz
átadás-átvételi megállapodást.
Felkéri a fôpolgármestert a megállapodást alá-
írására.
Határidô: a határozat elfogadását követô 20 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1102/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Ennek érdekében csökkenti a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen belül a „Szabó Magda
síremléke” feladat elôirányzatát 5000 E Ft-tal, vala-
mint törli a feladatot és ezzel egyidejûleg azonos
összeggel megemeli a „8124 Budapesti Temetke-
zési Intézet Zrt. Szabó Magda síremlék létrehozá-
sa” cím kiadási, azon belül beruházási célú végle-
ges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
elôirányzatát.

A napirend 35. pontja: Javaslat a Szabad Tér Színház
Kht. közszolgáltatási szerzôdésének módosítására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1103/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Szabad Tér Színház Kht.
közszolgáltatási szerzôdésének módosítását a 2. sz.
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgár-
mestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal
történô aláírására. 
Határidô: a határozathozatalt követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1104/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (Vr.)
17. § a) pontja alapján – az SZMSZ 1. § 
(5) bekezdésében foglaltak szerint eseti jelleggel
magához vonva a Kulturális Bizottságra és a
Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét is –
úgy dönt, hogy tulajdonosként egyetért a Fôvárosi
Vízmûvek Zrt.által a Göncöl Alapítványhoz cím-
zett, 2008. május 29-én kelt felmondásban foglal-
takkal, és egyben azt tulajdonosi akaratával meg-
egyezôen – a Margitszigeti Víztoronynak a Fô-
városi Önkormányzat és a Fôvárosi Vízmûvek Zrt.
között létrejött üzemeltetési szerzôdés megszûné-
sét követô, Fôvárosi Önkormányzat részére tör-

ténô birtokbaadása érdekében – sajátjaként is- 
meri el.
Határidô: a határozathozatalt követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1105/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 
(Vr.) 17. § a) pontja alapján – az SZMSZ 1. § 
(5) bekezdésében foglaltak szerint eseti jelleggel
magához vonva a Kulturális Bizottságra és a
Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskörét is –
felhatalmazza a Szabad Tér Színház Kht.-t arra,
hogy a Göncöl Alapítvánnyal kapcsolatos jogvi-
szony rendezése, a Budapest XIII. kerület Margit-
sziget 23800/3 hrsz.-ú ingatlanon található „Mar-
gitszigeti Víztorony” megnevezésû ingatlan kiürí-
tése és birtokbavétele, valamint a társaság korlá-
tozástól mentes használata érdekében a tulajdonos
nevében és képviseletében eljárjon, és felkéri a
fôpolgármestert a jelen elôterjesztés 5. sz. mellék-
leteként csatolt meghatalmazás aláírására.
Határidô: a határozathozatalt követô 30 napon
belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 36. pontja: Javaslat az ÁROP-3.A.1/B-
2008-0020 jelû, a „Fôpolgármesteri Hivatal szervezeti
és mûködési kultúrájának javítása, Projekt Megvalósító
Egységének kialakítása és informatikai támogatása”
címû projekt támogatási szerzôdésének megkötésére.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1106/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a Mikroszkóp Színpad
Nonprofit Kft. egyszemélyes nonprofit kft.-vé tör-
ténô alakításának megkezdésére” címû elôterjesz-
tést 41. pontként tárgyalja meg.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1107/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviseletében eljáró VÁTI Magyar
Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht., mint
közremûködô szervezet és Budapest Fôváros
Önkormányzata között az ÁROP-3.A.1/B-2008-
0020 jelû, a „Fôpolgármesteri Hivatal szervezeti és
mûködési kultúrájának javítása, Projekt Megvaló-
sító Egységének kialakítása és informatikai támo-
gatása” címû projekt támogatási szerzôdését a 
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3. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri 
a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1108/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A feladat megvalósítása érdekében csökkenti a
„7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím, azon
belül dologi kiadások elôirányzatát 4,3 M Ft-tal,
továbbá megemeli a „8536 Támogatásértékû be-
ruházási bevétel” cím elôirányzatát 14,2 M Ft-tal
(ezen belül NFÜ (ESZA), Fôpolgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztése, ÁROP 14,2 M Ft), ezzel
egyidejûleg megemeli a „9112 Évközi indítású
beruházások” cím elôirányzatát 1,6 M Ft-tal és
tervbe veszi az új „Fôpolgármesteri Hivatal szerve-
zetfejlesztése, ÁROP” feladatot 15,8 M Ft-tal (eb-
bôl saját forrás 1,6 M Ft, EU támogatás  14,2 M Ft),
2010. évi üteme 24,9 M Ft (ebbôl saját forrás 2,5 M
Ft, EU támogatás 22,4 M Ft), 2011. évi üteme 
2,5 M Ft (ebbôl saját forrás 0,2 M Ft, EU támo-
gatás 2,3 M Ft). Ezzel egyidejûleg címen belül
megemeli a „Fejlesztések átütemezésének tartalé-
ka” cím elôirányzatát 2,7 M Ft-tal. A feladat össz-
költsége 43,2 M Ft.

1109/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Fôpolgármesteri Hivatal szer-
vezetfejlesztése, ÁROP” megnevezésû engedély-
okiratot a 4. számú melléklet szerinti tartalommal,
és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 37. pontja: Javaslat a „Budapest,
Szabadság híd rekonstrukciója” KMOP-2.1.1/A-2008-
0002 számú projekt támogatási szerzôdésének módo-
sítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1110/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a „Budapest, Szabadság híd
rekonstrukciója” KMOP-2.1.1/A-2008-0002 szá-
mú projekt támogatási szerzôdésének 1. sz. mó-
dosítását az elôterjesztés 3. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1111/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény 82. §-ának 2009. július
1-jén hatályba lépô változása miatt a 2009. évi

költségvetési rendeletben csökkenti a „9300
Általános tartalék” cím elôirányzatát 4,5 M Ft-tal,
ezzel egyidejûleg azonos összeggel megemeli a
„7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül
az Intézményi felújítás elôirányzatát. A Szabadság
híd felújítás (2007. évi) feladat 2009. évi üteme 
1 756 676 E Ft-ra, összköltsége 5 784 500 E Ft-ra
módosul.

1112/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a „Budapest, Szabadság híd rekonst-
rukciója” címû beruházás engedélyokiratának 
6. sz. módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tar-
talommal, és felkéri a fôpolgármestert annak alá-
írására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: A Fôvárosi Taxiállomásokat
Üzemeltetô Szolgáltató Kht. Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelôsségû Társasággá alakítása, alapító ok-
iratának módosítása.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1113/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 52. §
(1) bekezdés e) pontja alapján úgy dönt, hogy a
Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô Szolgáltató
Közhasznú Társaság az alapító okirata módosításá-
val Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô Szol-
gáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelôsségû
Társaságként mûködik tovább. 

1114/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Módosítja a Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô
Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratát a
módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert a módosítás, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okirat módosított 2. sz. melléklet szerinti aláírá-
sára és kiadására.

1115/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a társaság ügyvezetôje, a felügyelô-
bizottság tagjai, és a könyvvizsgáló köteles – meg-
bízatására vonatkozóan – elfogadó nyilatkozat
megtételére, mely a mandátum idôtartamára és az
összeférhetetlenségi szabályoknak való megfelelte-
tésre is kiterjed.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1636 FÔVÁROSI KÖZLÖNY 2009. szeptember 5.



A napirend 39. pontja: A Fôvárosi Önkormányzat
Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának módo-
sítása.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1116/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
módosítja a Fôvárosi Önkormányzat Csarnok és
Piac Igazgatósága alapító okiratát az 1. számú mel-
léklet szerinti tartalommal
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1117/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a Fôvárosi Önkormány-
zat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okirat
módosítás aláírására, valamint a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/a. szá-
mú melléklet szerinti tartalommal történô aláírá-
sára és kiadására.
Határidô: 2009. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 40. pontja: A Fôvárosi Kertészeti
Nonprofit Zrt. 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási
Szerzôdése.

Elôadó: Hagyó Miklós 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1118/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fôvárosi Kertészeti Zárt-
körûen Mûködô Nonprofit Részvénytársasággal a
2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerzôdést
a jelen elôterjesztés melléklete szerinti tartalom-
mal, és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1119/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a közszolgáltató kezdje meg az
EMAS rendszer bevezetésének elôkészítését úgy,
hogy a rendszer bevezetésének hitelesítése
legkésôbb 2011. december 31-ig megtörténjen.
Határidô: bevezetés elôkészítésének megkezdésére:
azonnal bevezetés hitelesítésére: 2011. december 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1120/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A kiemelt közcélú zöldterületek bekerítésének
megvalósítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi
indítású beruházások” címen belül a „Kiemelt
zöldterületek bekerítése” feladat kiadási elôirány-
zatát 645 000 E Ft-tal és egyidejûleg ugyanezzel az

összeggel megemeli a „8141 Fôvárosi Kertészeti
Nonprofit Zrt.” cím mûködési célú pénzeszköz-
átadás Áht.-n kívülre kiadási elôirányzatát.

1121/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az eredeti elôterjesztés mellék-
leteként csatolt 2009. évi Zöldfelületi Közszolgál-
tatási Szerzôdés 3.1. pontja szerinti 2009. évi elô-
irányzott kompenzáció összege 2 119 124 E Ft-ra
módosul.

1122/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az eredeti elôterjesztés melléklete-
ként csatolt 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási
Szerzôdés 1. sz. mellékletének „A” részének 1.)
2009. ÉVI ÖSSZESÍTETT SZAKMAI PROG-
RAM ÉS TECHNOLÓGIAI SZINT táblázat 
III. 10. pontja, illetve a táblázatot követô
szövegrész kiegészül jelen elôterjesztôi kiegészítés
módosított 1. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1123/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy az eredeti elôterjesztés mellékle-
teként csatolt 2009. évi Zöldfelületi Közszolgál-
tatási Szerzôdés 2. sz. melléklete helyébe jelen
elôterjesztôi kiegészítés 2. sz. melléklete lép.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1124/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
az elôterjesztôi kiegészítés 1. sz. mellékletének
magyarázó szövegét az alábbiak szerint fogadja el:
Kerítés létesítése, fenntartása
Az értékes növényállomány, a parkberendezési tár-
gyak megóvása, valamint a közbiztonság javítása
érdekében szükséges a parkok védett, bekerített
módon való üzemeltetése, ennek keretében a
parkok ütemezett bekerítése. A bekerített parkok-
ban rendeltetésszerû a parkhasználat, minimális a
rongálás, jó a közbiztonság, ugyanakkor nincs
korlátozva a nap közbeni parkhasználat.
Kerítéslétesítésre javasolt helyszínek: Városliget
kisebbik része, Lövölde tér, Szarvas tér, Városmajor.
A helyszínekrôl készített látványtervek alapján a
Közszolgáltató társadalmi vitára bocsátja a megvaló-
sulás sorrendiségét. 2009-ben javasolt a Városmajor
és a Városliget kisebbik része (Állatkerti körút és
Kós Károly sétány által határolt terület) körül a
kerítés létesítése. A létrejött kerítés a Fôvárosi
Önkormányzat tulajdonába kerül az elkészültét
követôen azonnal, a fôvárosnál kerül aktiválásra.

A napirend 41. pontja: Javaslat Budapest Fôváros
Önkormányzata 2009. évi költségvetésérôl szóló
28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelet módosítására.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre
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Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1125/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet 49. § 
(9) bekezdésében, illetve 57.§ (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján esetileg magához
vonja a 28/2009. (V. 25.) Fôv. Kgy. rendelet 13. §
(1) bekezdésében az Egészségügyi és Szociálpoli-
tikai Bizottságra és a fôpolgármesterre átruházott
hatáskört, és csökkenti a „9102 Egészségügyi
tartalék” cím kiadási elôirányzatát 110 000 E Ft-
tal, egyidejûleg megemeli
– 28 380 E Ft-tal az „1112 Nyírô Gyula Kórház”

cím támogatási és kiadási, azon belül dologi
kiadások elôirányzatát,

– 31 620 E Ft-tal az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti
Kórház és Rendelôintézet” cím támogatási és
kiadási, azon belül dologi kiadások elôirányzatát,

– 50 000 E Ft-tal az „1111 Fôvárosi Önkormány-
zat Szent János Kórháza és Észak-budai Egye-
sített Kórházai” cím támogatási és kiadási, azon
belül a céljelleggel támogatott intézményi
felújítások kiadási elôirányzatát.

A Fôvárosi Közgyûlés

megalkotja 44/2009. (VII. 13.) önkormányzati
rendeletét Budapest Fôváros Önkormányzata 2009.
évi költségvetésérôl szóló 28/2009. (V. 25.) Fôv.
Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti
tartalommal.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1126/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
engedélyezi az alábbi alapítvány megjelölt összegû
támogatásának átutalását a „8447 Fôpolgármesteri
keret” cím terhére

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 200 E Ft.

1127/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az intézményi tá-
mogatások június végi utalásánál vegye figyelembe
a költségvetés 7. számú táblázatának módosításában
foglaltakat és korrekcióként 60% elvonás helyett
10%-ot, 80% elvonás helyett 14%-ot érvényesítsen.
Határidô: az intézményi támogatások júniusi
utalása
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Mikroszkóp
Színpad Kht. nonprofit korlátolt felelôsségû társaságként
történô továbbmûködtetésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1128/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet (Vr.) 52. §
(1) bekezdése alapján – eseti jelleggel magához
vonva a Vr. 52. § (4) bekezdésben a Kulturális
Bizottságra átruházott hatáskörét is a Fôvárosi Ön-
kormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályza-
táról szóló 7/1992. (III. 26.) Fôv. Kgy. rendelet
(továbbiakban: SZMSZ) 49. § (9) bekezdésének
megfelelôen – felkéri a fôpolgármestert, hogy a
Fôvárosi Önkormányzat 51%-os tulajdonában álló
Mikroszkóp Színpad Kht. taggyûlésén a Fôvárosi
Önkormányzat, mint tulajdonos képviseletében
eljárva kötött mandátummal, igen szavazatával az
alábbiakat képviselje: 
– „A Mikroszkóp Színpad Kht. a gazdasági

társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelôen
nonprofit korlátolt felelôsségû társasággá ala-
kuljon át, és társasági szerzôdését a 2. sz. mel-
léklet szerinti tartalommal módosítsa, és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társasági szerzôdést a 3. sz. melléklet szerinti
tartalommal adja ki.”

– „A Mikroszkóp Színpad Kht. a Fôvárosi Bíró-
ság, mint Cégbíróság Cg. 01-14-000107/90 szá-
mú, valamint Cg. 01-09-917949/7. számú vég-
zése elleni fellebbezési jogáról mondjon le.”

– „A nonprofit korlátolt felelôsségû társaság
megalakulása napjával a társaság ügyvezetôje, a
felügyelô bizottság tagjai, és a könyvvizsgáló
kötelesek – megbízatásukra vonatkozóan – új
elfogadó nyilatkozat megtételére, mely a man-
dátum idôtartamára és az összeférhetetlenségi
szabályoknak való megfelelésre is kiterjed.”

Határidô: a Közgyûlés döntését követô 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a Mikroszkóp
Színpad Nonprofit Kft. egyszemélyes nonprofit kft.-vé
történô alakításának megkezdésére.

Elôadók: dr. Rétvári Bence, dr. György István, Cso-
mós Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1129/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el,
mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fôpolgármestert,
hogy kezdje meg a tárgyalásokat és intézkedéseket
annak érdekében, hogy a Mikroszkópot mûködtetô
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Mikroszkóp Színpad Nonprofit Korlátolt Felelôs-
ségû Társaság – a kisebbségi tulajdonos 49%-os
üzletrészének névértéken való megvásárlását kö-
vetôen – a továbbiakban egyszemélyes nonprofit
korlátolt felelôsségû társasággá alakuljon át, a
Fôvárosi Önkormányzat 100%-os tulajdonlásával.
A tárgyalások eredményérôl a fôpolgármester szá-
moljon be a Fôvárosi Közgyûlésnek a következô
ülésen.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 44. pontja: Javaslat Budapest Szíve
Program – Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem
kiemelt projekt támogatási szerzôdésének megkötésére.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner
Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1130/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgál-
tató Nonprofit Kft., mint Közremûködô Szervezet
és Budapest Fôváros Önkormányzata között „Bu-
dapest Szíve Program – Reprezentatív kaputérség
kiépítése I. ütem” címû kiemelt projekt Európai
Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása
tárgyában megkötendô támogatási szerzôdést az 
1. számú melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a fôpolgármestert a támogatási szerzôdés
aláírására, valamint a 6. számú melléklet szerinti
nyilatkozat aláírására és benyújtására.
Határidô: 2009. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1131/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti akció-
területi tervet, és felkéri a fôpolgármestert annak
benyújtására.
Határidô: 2009. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1132/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Fôváros Önkor-
mányzata és a BTH Budapesti Turisztikai Hivatal
Kht. közötti konzorciumi együttmûködési megálla-
podás módosítását a 3. számú melléklet szerinti
tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert annak
aláírására.
Határidô: 2009. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1133/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a Budapest Fôváros Önkormányzata és
Budapest Szíve Városfejlesztô Nonprofit Kft.

közötti Városrehabilitációs közszolgáltatási keret-
szerzôdés mellékleteit a 4. számú melléklet szerinti
tartalommal.
Határidô: 2009. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1134/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Fôváros Önkor-
mányzata és az OTP Ingatlan Zrt. közötti magán-
erôs megállapodást az 5. számú melléklet szerinti
tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert annak
aláírására.
Határidô: 2009. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 45. pontja: Javaslat Budapest Szíve
Program – Hídfôterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem
kiemelt projekt támogatási szerzôdésének megkötésére.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner
Pál

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1135/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgál-
tató Nonprofit Kft., mint Közremûködô Szervezet
és Budapest Fôváros Önkormányzata között „Bu-
dapest Szíve Program – Hídfôterek és új pesti
korzó kiépítése I. ütem” címû kiemelt projekt
Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert
támogatása tárgyában megkötendô támogatási
szerzôdést az 1. számú melléklet szerinti tarta-
lommal.
Felkéri a fôpolgármestert a támogatási szerzôdés
aláírására, valamint az 5. számú melléklet szerinti
nyilatkozat aláírására és benyújtására.
Határidô: 2009. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1136/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja a 2. számú melléklet szerinti akcióterü-
leti tervet, és felkéri a fôpolgármestert annak
benyújtására a Közremûködô Szervezet felé. 
Határidô: 2009. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1137/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Fôváros Önkor-
mányzata és a Piarista Nonprofit Kft. közötti kon-
zorciumi együttmûködési megállapodás módosítá-
sát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és
felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 2009. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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1138/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Fôváros Ön-
kormányzata és a Piarista Nonprofit Kft. közötti
magánerôs megállapodást a 4. számú melléklet
szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: 2009. július 15.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 46. pontja: A „Dél-budapesti régió
vízrendezése” címû kiemelt projekt támogatási szerzôdé-
sének megkötése.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1139/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-
Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgál-
tatói Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közremû-
ködô Szervezet és Budapest Fôváros Önkormány-
zata között a „Dél-budapesti régió vízrendezése”
címû kiemelt projekt Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapból elnyert támogatása tárgyában meg-
kötendô támogatási szerzôdést a 2. sz. melléklet
szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert a
támogatási szerzôdés és az ahhoz kapcsolódó
mellékletek aláírására.
Határidô: 2009. július 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1140/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A támogatási szerzôdéshez csatolandó mellékle-
tekként benyújtandó nyilatkozatokban 
– kötelezettséget vállal arra, hogyha a KMOP-

3.3.1/C-2009-0001 jelû projekt részben vagy
egészben meghiúsulna, illetve, ha a támogatást
szabálytalanul használja fel, abban az esetben a
támogatást visszafizeti;

– kijelenti, hogy a Budapest Fôváros Önkormány-
zatával szemben – nyilatkozattételkor – Ámr.
88. § (2) bekezdés szerinti támogatási rendszer-
bôl való kizárás hatálya nem áll fenn;

– kijelenti, hogy a Budapest Fôváros Önkormány-
zata esetében nem áll fenn olyan harmadik
személy irányában fennálló kötelezettség, amely
a támogatással létrejött KMOP-3.3.1/C-2009-
0001 jelû projekt céljainak megvalósulását
meghiúsítja, illetve amely a kedvezményezett
biztosítékadását korlátozza.

Határidô: 2009. július 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1141/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Tudomásul veszi azon pályázati feltételeket, hogy
Budapest Fôváros Önkormányzata a projekt által

érintett valamennyi állami tulajdonú területek
esetén az elsô kifizetési kérelem benyújtásáig ren-
dezi a tulajdonviszonyokat, a jelenleg magán- vagy
állami tulajdonban lévô ingatlanok tulajdonjogát
pedig a projekt lezárásáig megszerzi.

1142/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert a fenti tartalmú nyilatko-
zatok, illetôleg a támogatási szerzôdés megkötésé-
hez szükséges, a Közremûködô Szervezet részére
benyújtandó 3. sz. melléklet szerinti egyéb doku-
mentumok aláírására.
Határidô: 2009. július 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: A Fôváros és a KHEM
közötti, a BKSZ mûködtetésérôl szóló 2009. évi finanszí-
rozási megállapodás megkötése módosított tartalommal.

Elôadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1143/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1864/2008. (XI. 27.) Fôv.
Kgy. határozatot és jóváhagyja, megköti a 2009.
évi finanszírozási megállapodást a Budapesti Köz-
lekedési Szövetség mûködtetésére az 1. sz. mellék-
let szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a
megállapodás aláírására és annak alapján a szük-
séges intézkedések megtételére.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1144/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2009. évi kompenzációs
szerzôdést a MÁV-START Zrt.-vel a 2. sz. mellék-
let szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármestert a
szerzôdés aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1145/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2009. évi kompenzációs
szerzôdést a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel a 3. sz. mel-
léklet szerinti tartalommal. Felkéri a fôpolgármes-
tert a szerzôdés aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1146/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Egyetért a Fôpolgármesteri Hivatal és a BKSZ Kht.
közti 2009. évi támogatási szerzôdés megkötésével
a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fô-
polgármestert a szerzôdés – Fôpolgármesteri Hivatal
képvisele-tében való – megkötésére és aláírására.
Határidô: 30 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor 
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A napirend 48. pontja: Elôterjesztés a központi és
fôvárosi céltámogatással, valamint a kerület beruházá-
sában 1999. óta megépült Budapest XVI. kerületi szenny-
vízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként tör-
ténô átadás-átvételére.

Elôadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1147/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Fôvárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Fôv. Kgy. rendelet 41. §
b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az elôter-
jesztés 2. számú mellékletében foglalt, az elôter-
jesztô által kiegészített, a Fôvárosi Önkormányzat
és Budapest Fôváros XVI. kerület Önkormányzata
közötti megállapodást annak mellékletében foglalt
szennyvízcsatorna-hálózat befejezetlen eszköz-
ként történô térítésmentes átadás-átvétel tárgyában
és felkéri a fôpolgármestert annak aláírására.
Határidô: 2009. augusztus 31. 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1148/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy az átvett befejezett,
aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fôvá-
rosi Önkormányzat 2009. évi vagyonmérlegében
szerepeltesse.
Határidô: 2009. szeptember 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 49. pontja: Javaslat átutalások engedé-
lyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret
terhére.

Elôadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1149/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a „8204 Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret”
cím terhére a Budapest Fôváros Közgyûlésének
28/2009. (V. 25.) önkormányzati rendelete 24. §
(13) bek. alapján támogatások átutalását engedé-
lyezi az alábbiak szerint:
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Ssz. P.ssz. Támogatott szervezet
Támogatás

(E Ft)

11. 2. Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Ált. Isk. Gimn.SZKI és Mûv. Int. 131

12. 8. Okosodó Egyesület 199

13. 13. Minyata Egyesület 199

14. 14. VándormadárAlapítvány 107

15. 15. Országúti Ferences Plébánia 79

16. 19. Hálózat 97 Alapítvány 74

17. 20. Missio Christi Alapítvány 149

18. 21. Babszem Néphagyományôrzô Táncegyüttes Kh. Egyesület 149

19. 23. Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért A. 171

10. 25. Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola 116

11. 28. Sarutlan Karmelita Rendtartomány Bp-i Rendháza 83

12. 31. Rákóczi Szövetség 199

13. 33. Szent Lôrinc Katolikus Általános Iskola 98

14. 35. People Team Alapítvány 101

15. 36. Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány 199

16. 37. Téry Ödön Túra Club 70

17. 40. Diakóniai Alapítvány 81

18. 41. Keresztelô Szent János Plébánia Zenei Alapítvány 95

19. 44. Aschner Lipót Természetjáró Egyesület 130

20. 47. Tudor Alapítvány 98

21. 50. Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány 157

22. 57. Bp. – Józsefváros Plébánia 85

23. 62. Gyermekszínházak Háza Alapítvány 104

24. 65. Mókus Diák Sportegyesület 91

25. 66. Amatôr Képzômûvészeti Támaszpont Alapítvány 89
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Ssz. P.ssz. Támogatott szervezet
Támogatás

(E Ft)

26. 68. Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 91  

27. 69. Académia Ludi et Artis Egyesület 99  

28. 74. Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány 199  

29. 76. Lisztérzékenyek Érdekképv. Orsz. E. 199  

30. 78. Palánta Sorsfordító Alapítvány 157  

31. 79. Bp. – József utcai Baptista Gyülekezet 128  

32. 81. Kék Alapítvány 102  

33. 83. Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete 130  

34. 88. Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola 135  

35. 93. Rákoshegyi Polgári Kör 180  

36. 97. Felsôvízi Városi Szent Anna Plébánia 153  

37. 100. Zöld Liliom Alapítvány 155  

38. 101. Fórumház Egyesület 131  

39. 102. Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány 199  

40. 110. Óbudai Sport és Szabadidô Nonprofit Kft. 199  

41. 112. Kolping Általános Iskola és Gimnázium 82  

42. 121. Óbudai Szent Péter és Pál Katolikus Ált. Isk. 143  

43. 122. Kispest Jézus Szíve Plébánia 91  

44. 123. Reménység Két Tanítási Nyelvû Keresztény Ált. Isk. 76  

45. 125. Gyermekévek, Honism., Kult. és Term.járó Egyesület 154  

46. 126. Regnum Marianum Katolikus Közösség E. 199  

47. 127. Szabad Szó Alapítvány 199  

48. 130. Pestszentlôrinci Szent László Plébánia 70  

49. 132. Nagycsaládosok Kôbányai Szent László Egyesülete 88  

50. 133. Kézmûipari Mûvészeti Diák Alapítvány 94  

51. 138. Gyermekvasutasokért Alapítvány 193  

52. 149. DIXI Részképességzavarban Szenvedô Gyermekekért Alapítvány 102  

53. 152. Értékforrás Alapítvány 70  

54. 155. Patrona Hungariae Gimnázium, Ált. Isk. és Diákotthon 129  

55. 157. Közösségi Ifjúsági Alapítvány 118  

56. 159. Zuglói Páduai Szent Antal Plébánia 199  

57. 163. Csikó Sétányi 4H Klub 74  

58. 167. Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 87  

59. 168. Pannónia Sacra Általános Iskola 103  

60. 169. Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia 126  

61. 175. Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány 121  

62. 179. Messzehangzó Tábor Alapítvány 91  

63. 182. Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség 77  

64. 184. Julianna Református Általános Iskola 81  

65. 191. Grund Klubhálózat 199  

66. 195. Pestszentlôrinc Árpád-házi Szent Margit Plébánia 81  

67. 196. Cimbalom utcai Református Egyházközség 106  

68. 197. 412. sz. Cserkészekért Alapítvány 97  

69. 199. Kamasztér Alapítvány 88  



Határidô: 2009. július 31.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat a Pro Scholis Urbis
Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentésének
elfogadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1150/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Pro Scholis Urbis Közalapítvány2008.
évi közhasznúsági jelentését és egyszerûsített éves
beszámolóját. A közalapítvány a létrehozásáról
szóló alapító okiratban és a közszolgáltatási
szerzôdésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

1151/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Pro Scholis Urbis
Közalapítvány 2008. évi tevékenysége legfonto-
sabb adatainak az alapító hivatalos lapjában történô
nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.
Határidô: elfogadást követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1152/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a soron következô napirendi pont-
ként tárgyalja meg a „Javaslat a „Rákoskeresztúri
autóbusz folyosó kialakítása” KMOP-2.3.1/A-
2008-0001 számú projekt támogatási szerzôdésé-
nek módosítására” címû elôterjesztést.

A napirend 51. pontja: Javaslat a „Rákoskeresztúri
autóbusz folyosó kialakítása” KMOP-2.3.1/A-2008-0001
számú projekt támogatási szerzôdésének módosítására.

Elôadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1153/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a „Rákoskeresztúri autóbusz
folyosó kialakítása” KMOP-2.3.1/A-2008-0001
számú projekt támogatási szerzôdésének 1. sz. mó-
dosítását az elôterjesztés 3. számú melléklete
szerinti tartalommal, és felkéri a fôpolgármestert
annak aláírására.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a „HOSTIS”
Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési
Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági jelentésének
elfogadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1154/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzet-
közi, Gazdasági Szakképzési Közalapítvány 2008.
évi közhasznú tevékenységérôl szóló jelentést,
megállapítja, hogy a közalapítvány a létrehozásáról
szóló alapító okiratban foglalt kötelezettségeinek
eleget tett.
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Ssz. P.ssz. Támogatott szervezet
Támogatás

(E Ft)

70. 203. Csepel Jézus Szíve Egyházközösség 81  

71. 207. Burattino Hátrányos Helyzetûeket Segítô Iskolaalapítvány 143  

72. 211. Magyar Úttörôk Szövetsége 199  

73. 216. Szent József Közhasznú Társas Kör 144  

74. 219. Magyar Williams Szindróma Társaság 118  

75. 222. Talpalatnyi Hagyomány Alapítvány 66  

76. 226. Wesselényi utcai Baptista Gyülekezet 110  

77. 227. Oltalom Karitatív Egyesület 83  

78. 228. Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 83  

79. 229. Bokor Közösségfejlesztô Kulturális Egyesület 135  

80. 232. Vadászati Kulturális Egyesület 81  

81. 239. Magyar Cserkészszövetség 164   

ÖSSZESEN: 10 056 



1155/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a „HOSTIS” Ide-
genforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakkép-
zési Közalapítvány 2008. évi tevékenysége legfon-
tosabb adatainak az alapító hivatalos lapjában
történô nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.
Határidô: elfogadást követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fôvárosi Közok-
tatásfejlesztési Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági
jelentésének elfogadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1156/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
elfogadja a Fôvárosi Közoktatásfejlesztési Közala-
pítvány 2008. évi közhasznú tevékenységérôl szóló
jelentést, megállapítja, hogy a közalapítvány a lét-
rehozásáról szóló alapító okiratban foglalt köte-
lezettségeinek eleget tett.

1157/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Köz-
oktatásfejlesztési Közalapítvány 2008. évi tevé-
kenysége legfontosabb adatainak az alapító hiva-
talos lapjában történô nyilvánosságra hozataláról
gondoskodjon.
Határidô: elfogadást követô 30 napon belül
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 54. pontja: Javaslat közoktatási
megállapodás megkötésére.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1158/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti jelen elôterjesztés 1. számú
melléklete szerinti közoktatási megállapodást a
Szeretet Szövetséggel, mint az „Európai Üzleti
Polytechnikum” Gimnázium és Szakképzô Iskola
fenntartójával.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor

1159/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert az 1. számú melléklet
szerinti tartalmú közoktatási megállapodás aláírá-
sára és kiadására.
Határidô: 2009. szeptember 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 55. pontja: Javaslat a Károlyi Sándor
Kórház és Rendelôintézet, Felnôtt Szakrendelô felújítá-
sára, és a Fôvárosi Önkormányzat tulajdonában álló két
újpesti ingatlan forgalomképessé tételére és az ÉPIT Zrt.
részére vagyongazdálkodásba adással történô haszno-
sítására.

Elôadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba, Ikvai-Szabó
Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1160/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Szalkai Istvánnak az elôterjesztés
napirendrôl történô levételére irányuló ügyrendi
indítványát.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1161/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1162/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy a Fôvárosi Egész-
ségpolitikai Koncepcióval összhangban Újpest
Önkormányzatával együtt vizsgálja meg és készítse
elô a Rendelôintézet teljes körû felújításának
lehetôségére és feltételeire vonatkozó javaslatait és
a teljes felújításra vonatkozó beruházási program
tervezetével együtt terjessze a Fôvárosi Közgyûlés
2009. augusztus havi rendes ülésére.
Határidô: a Közgyûlés 2009. augusztusi ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1163/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító
indítványát, mely szerint:
„A Fôvárosi Közgyûlés úgy dönt, hogy garanciát
vállal a felújított szakrendelô épületében legalább a
jelenlegi szakterületeken, legalább a jelenlegi ren-
delésszámmal történô gyermek és felnôtt járóbeteg
szakellátás mûködtetésére, a felújítástól számított
legalább 10 évig.”

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1164/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
nem fogadja el Wintermantel Zsolt módosító
indítványát, mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés
kötelezettséget vállal, hogy legalább 10 évig 
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az újpesti gyermek és felnôtt járóbeteg szakren-
delést sem funkcionálisan, sem egyéb módon nem
privatizálja, az épületet nem idegeníti el, nem ter-
heli meg, nem adja vagyonkezelésbe, ide nem értve
a kerületi önkormányzatot.”

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1165/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a fôpolgármestert, hogy az ÉPIT Zrt. 2011.
július 31-ig terjedô feladatellátásának megvalósítása
érdekében tegyen meg minden szükséges intézkedést
a társaság közösségi joggal teljes összhangban lévô
vagyongazdálkodási szerzôdésének 2009. október
31-ig történô kidolgozására és a Pénzügyminisz-
térium Támogatásokat Vizsgáló Irodája által jóvá-
hagyott, a Vagyongazdálkodó közösségi joggal és a
közbeszerzésekrôl szóló 2003. évi CXXIX. tör-
vénnyel, valamint a vonatkozó jogszabályokkal teljes
összhangban álló végleges vagyongazdálkodási szer-
zôdésének tervezetét terjessze elô legkésôbb a Fô-
városi Közgyûlés 2009. november havi rendes ülésére.
Határidô: 2009. november 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 56. pontja: Javaslat a struktúraátalakítási
pályázaton elnyert források elszámolási határidejének
módosítására (Heim Pál Gyermekkórház).

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1166/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
hozzájárul a Heim Pál Gyermekkórház „a szakel-
látási normatíva felosztásáról szóló határozatokból
adódó, a fekvôbeteg ellátó egészségügyi szolgálta-
tóknál megvalósuló intézményi átalakítások költ-
ségeinek támogatására” pályázati elszámolási ha-
táridô 2009. december 31-ére történô módosításának
az egészségügyi miniszternél és a pénzügyminisz-
ternél történô kezdeményezéséhez.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 57. pontja: Javaslat támogatási szer-
zôdés módosítására (Fôvárosi Önkormányzat Egyesített
Szent István és Szent László Kórház-Rendelôintézet).

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1167/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az elôterjesztés 2. számú
melléklete szerinti támogatási szerzôdés módosí-
tást, egyidejûleg felkéri a fôpolgármestert a támo-
gatási szerzôdés módosítás aláírására.
Határidô: azonnal 
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 58. pontja: Javaslat a Budapest Egész-
ségügyi Modell konstrukciójának és a cselekvési tervé-
nek elfogadására.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1168/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
az elôterjesztés tárgyalását az augusztusi rendes
ülésére elnapolja.
Határidô: 2009. augusztus 27.
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: Javaslat a Nyírô Gyula
Kórházban történô létszámcsökkentés engedélyezésére
és a központi költségvetési támogatáshoz benyújtandó
pályázattal kapcsolatos döntésekre.

Elôadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1169/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 2142/2008. (XII. 18.) Fôv. Kgy.
határozat az alábbi táblázattal egészül ki:
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Létszámcsökkentés
Álláshelyek 

Címkód Intézmény megnevezése
Érvényes Megszûnô

határideje
megszüntetése

létszám álláshelyek
Év/hó/nap

utáni engedélye-
zett létszámkeret

1112 Nyírô Gyula Kórház 766 –2 2009. augusztus 1-jétôl 764 

1102
Károlyi Sándor utcai 
Kórház és Rendelôintézet 

1193 –128 2009. december 1-jétôl 1065 



1170/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfe-
lelôen, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet
3. § (1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilat-
kozik:
A Fôvárosi Önkormányzat a 2008. évi létszám-
csökkentéseinek tekintetében a Nyírô Gyula Kór-
ház és a Károlyi Sándor Kórház és Rendelôintézet
– az 1264/2008. (VIII. 28.) és az 1516/2008. (IX.
25.) Fôv. Kgy. határozatok alapján felmentett mun-
kavállalók esetében – az intézményei létszámhely-
zetének és az intézmények közötti tervezhetô
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetôségét
felülvizsgálta és megállapította, hogy létszámcsök-
kentésre van szükség. A munkaviszony megszünte-
tésekre ezt követôen került sor.

1171/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 130 végleges
álláshelyek megszüntetéséhez kapcsolódó létszám-
leépítés miatt a központi költségvetésbôl történô
biztosítására. A létszámcsökkentéssel érintett dol-
gozók az önkormányzat költségvetési szerveinél –
a meglévô üres álláshelyeken, az elôreláthatólag
megüresedô álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatát-
adás következtében az önkormányzat fenntartási
körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak jogviszony-
ban töltött ideje folyamatosságának megszakítása
nélküli – foglalkoztatására nincs lehetôség. 
A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem
állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Felhatalmazza a fôpolgármestert a pályázat elké-
szítésére, aláírására és benyújtására.
Határidô: 2009. szeptember 28.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1172/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfe-
lelôen, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3.
§ (1) bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:
A Fôvárosi Önkormányzat a 2009. évi létszám-
csökkentéseinek tekintetében az „1112 Nyírô
Gyula Kórház”-ra vonatkozóan – az intézmény
létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervez-
hetô létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetôsé-
gét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az
álláshely átcsoportosításra nincs lehetôség, ezért
szükséges a megszüntetésük. A munkaviszony
megszüntetésekre ezt követôen kerül sor.

Ennek megfelelôen a gépjármûpark 2009. évben
bekövetkezett átalakítása miatt, valamint a 2007.
évben a struktúraváltásból fakadó Meddôségi
Centrum megszûnése miatt 2010. május 1-jei ha-
tállyal 2 álláshelyet véglegesen megszüntet.
Határidô: 2010. május 1.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1173/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a fôpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatot terjessze a Fôvárosi Közgyûlés elé.
Határidô: a Fôvárosi Közgyûlés 2010. évi májusi
rendes ülése
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 60. pontja: A BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Kht. 2009. július 1.–december 31. közötti idô-
tartamra szóló közszolgáltatási szerzôdésének jóváha-
gyása.

Elôadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1174/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a BTH Budapesti Turisztikai
Szolgáltató Közhasznú Társasággal a 1. sz. mellék-
let szerinti tartalommal a 2009. július 1.–december
31. közti idôtartamra szóló közszolgáltatási szerzô-
dést. Felkéri a fôpolgármestert a közszolgáltatási
szerzôdés aláírására.
Határidô: 2009. június 30.
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 61. pontja: Alapítványok és társadalmi
szervezetek támogatása a „9207 Kulturális célú bizott-
sági keret”, valamint a „9208 Színházi célú bizottsági
keret” 2009. évi céltartalékaiból.

Elôadó: dr. Bôhm András

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1175/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a Kulturális Bizottság 182/2009. (VI. 16.) sz. 
határozata alapján a „8207 Kulturális célú bizott-
sági keret” cím 2009. évi kerete terhére összesen
6250 E Ft összegben az alábbi alapítványok és tár-
sadalmi szervezetek támogatásának átutalását en-
gedélyezi: 
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Számlatulajdonos pályázó 
a „9207 Kulturális célú Cél 

Támogatás

bizottsági keretbôl” 
(E Ft) 

Magyar Zenemûvészeti Társaság 21. MINI (Kortárs zenei fesztivál) megrendezése 300 

Nyitott Mûhely Alapítvány A Kulturális centrum mûködésének támogatása 400 

Magyar Mûhely Alapítvány A Magyar Mûhely Galéria mûködésének támogatása 200 

Magyarországi Tolókocsis Alapítvány 2009. I. negyedévi jótékonysági elôadások támogatása 200

A Magyar Kézmûvességért Alapítvány Betlehemi Jászol-képeskönyv kiadás 250 

Budapesti Városvédô Egyesület Budapest könyvek sor. 3. kötet kiadásának támogatása 100 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Nemzetközi Családnap megrendezése a Margitszigeten 300 

MARCATO Stúdió Egyesület 
Marcato Ensemble-koncertjeinek támogatása, 
a Magyar  rádió közremûködésével 

150

Fórumház Egyesület
Táncverseny és táncoktatás megrendezése 27 iskolában, 
számos kategóriában 

400

Magyar-Koreai Társaság Közhasznú 
Ahn Eak Tai koreai zeneszerzô, Eötvös Kollégiumban

Egyesület 
töltött éveire emlékezve- emlékoszlop elhelyezése 100
a kollégiumban 

Pest-Budai Kézmûves és A szalmatárgy készítô pályázat díjnyertes alkotásaiból 
Népmûvészeti Közhasznú Egyesület  kiállítás szervezése 

300 

Színház Alapítvány
A SZÍNHÁZ c. folyóirat 2009-es évfolyam megjelente-
tésének támogatása 

200 

Magyar Zeneiskolák 2008–2009-es tanévet záró hangverseny megrendezésének
és Mûvészeti Iskolák Szövetsége támogatása 

250

Hetedik Nap Kulturális Közhasznú 2009–210-es évadban Ír- Jazz zenei klubkoncert-sorozat
Alapítvány megtartása több budapesti helyszínen 

100 

József Attila Kör Irodalmi Egyesület JAK Tanulmányi napok megrendezésének támogatása 200 

Magyar Alkotómûvészek Kéri Imre Kéri Imre festômûvész és rézkarcoló munkáit
Országos Egyesülete bemutató kiadvány megjelentetése 

100 

Magyar Alkotómûvészek Országos Decsi Ilona Luca grafikusmûvész kiállításának
Egyesülete/Decsi Ilona Luca kísérô-bemutató anyag megjelentetésének támogatása 

100 

Magyar Írószövetség/Petôcz András 
A költô 50. születésnapjára megjelenô verseskötet 
támogatása 

250 

Ház a Réten Kulturális Egyesület Országos diákfilmszemle díjának támogatása 300 

Dajka Margit Mûvészeti Alapítvány 
Mosonyi Alíz: Illemtan gyerekeknek c. elôadás 
továbbjátszása a Thália Színházban 

250 

TETÔ Alapítvány
A TETÔ Galériában megrendezendô programok 
támogatása 

300

Gyerekszem Közhasznú Mûvészeti 
II. Gyerekszem Filmfesztivál támogatása 400

Egyesület 

Pege Aladár Emlékbizottság Pege Aladár emléktábla támogatása 150 

Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti László Zsigmond zenetörténész emléktábla
Iskolák Szövetsége elhelyezésének támogatása 

150

Akusztikus Gitárzene Közhasznú VIII. Nemzetközi Akusztikus gitár Fesztivál k
Egyesület megrendezéséne támogatása a Fonó budai Zeneházban 

300

Gyermekmédia Egyesület Varázsmezô Integrációs Gyermeknap támogatása 500 

Összesen: 6250 



1176/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
A Kulturális Bizottság 176/2009. (VI. 16.) sz. határo-
zata alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret”

cím 2009. évi kerete terhére összesen 3300 E Ft
összegben az alábbi alapítványok és társadalmi
szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi: 
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Számlatulajdonos pályázó 
a „9207 Kulturális célú Cél 

Támogatás

bizottsági keretbôl” 
(E Ft) 

MASZK Országos Színész Egyesület
MASZK Színház-világnapi Gálaest megrendezésének 
támogatása

500

MASZK Országos Színész Egyesület Színészek jutalomjáték eseménysorozatának támogatása 2000  

Színházi Kritikusok Céhe Egyesület A 2009. évi Színikritikusok díjának támogatása 500  

Színházi Dramaturgok Céhe Egyesület 
2009 ôszén adná át a Céh, a legjobb Új Magyar 
dráma díját, a Magyar dráma ünnepén 

300

Összesen: 3300

Határidô: a szerzôdésekben foglaltak szerint
Felelôs: dr. Demszky Gábor

A napirend 62. pontja: Javaslat tárgyalás kezde-
ményezésére a Radnóti Színház hátsó színpada helyze-
tének rendezésére.

Elôadó: Csomós Miklós

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1177/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, 
mely szerint: „A Fôvárosi Közgyûlés felkéri a fô-
polgármestert, hogy személyesen, az új tulajdonos-
sal tárgyalásos úton kísérelje meg – közös meg-
egyezéssel – rendezni a Radnóti Színház további
mûködésének sorsát. A tárgyalások eredményérôl
a fôpolgármester a következô rendes közgyûlési
ülésen tájékoztassa a Közgyûlést.
Határidô: 15 nap
Felelôs: dr. Demszky Gábor”. 

A napirend 63. pontja: Javaslat a 2009. július 1-jétôl
hatályos, elôre nem tervezett áfa-emelésbôl eredô, ön-
kormányzatoknál keletkezô többletkiadások kompenzá-
ciójára.

Elôadók: dr. György István, Németh Zoltán

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1178/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát és a fô-
polgármestert, hogy kezdeményezze az általános
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
módosítását, hogy a folyamatban lévô pályázatok
esetében a pályázat benyújtásakor hatályos adó-
mértéket alkalmazzák.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

1179/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
Felkéri a Magyar Köztársaság Kormányát és a fô-
polgármestert, hogy kezdeményezze az önkormány-
zati alrendszer általános forgalmi adó emelésbôl
eredô többlet kiadásainak kompenzációs rendsze-
rét dolgozzák ki és hagyják jóvá.
Határidô: azonnal
Felelôs: dr. Demszky Gábor 

A napirend 64/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejû
közgyûlési határozatok végrehajtásáról.

Elôadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fôvárosi Közgyûlés

1180/2009. (VI. 25.) Fôv. Kgy. h.
a lejárt határidejû közgyûlési határozatokról szóló, 
– a 864/2009. (VI. 3.) sz. határozat végrehajtá-

sáról adott tájékoztatással kiegészített – jelen-
tést elfogadja.

– Az 1317/2006. (VI. 29.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2009. szeptember 30-ra módo-
sítja;

– az 1590/2006. (IX. 7.) sz. határozatot hatályon
kívül helyezi;

– az 507/2008. (III. 27.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2009. december 31-re módosítja;

– az 1704/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2009. december 31-re módosítja;

– az 1709/2008. (X. 30.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja;

– az 1875/2008. (XI. 27.) sz. határozat végrehaj-
tási határidejét 2010. február 28-ra módosítja.

Kelt a Fôvárosi Közgyûlés 2009. június 25-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
fôjegyzô fôpolgármester
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FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK 
ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA (BÚCSÚSZENTLÁSZLÓ):

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

1. Az ajánlatkérô neve és címe: Fôvárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona
8925 Búcsúszentlászló, Arany J. u. 17.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: „Gyógyszerek beszerzése”

3. A választott eljárás fajtája: hirdetmény közzététele nélküli egyszerû közbeszerzési eljárás

4. a)    Eredményes volt-e az eljárás: igen

d)*  Az ellenszolgáltatás összege: 8 215 266 Ft

5. A benyújtott ajánlatok száma: kettô

6. a) Az érvényes ajánlatot tevôk neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelônyösebb ajánlat
kiválasztása esetén annak részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, illetôleg elemei:
– Zalai Hársfa Gyógyszertár Bt. (8741 Zalaapáti, Szent István tér 7.)
Az ellenszolgáltatás összege:  10 015 266 Ft,

melybôl 1 800 000 Ft engedményt nyújt ajánlattevô

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése: A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás szerint 

c)** Az összességében legelônyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek (módszereknek) az ismertetése,
amellyel az ajánlatkérô megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a
ponthatárok közötti pontszámot: 

7. Az érvénytelen ajánlatot tevôk neve, címe és az érvénytelenség indoka: A Paracelsus Gyógyszertár Kft. (8900 Zala-
egerszeg, Falumúzeum u. 12.) ajánlatában az elôírt tételes árajánlat hiányos, több gyógyszer nem került beárazásra.
Az ajánlat bírálati szempontjának pótlására (ajánlati ár) a Kbt. nem ad lehetôséget. A Kbt. 88. § (1) bekezdés 
f) pontjára hivatkozással a Paracelsus Gyógyszertár Kft. ajánlata érvénytelen, mert nem felel meg az ajánlattételi
felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 88. § (6) bekez-
désére hivatkozva, ha az ajánlat érvénytelen, az ajánlatkérônek nem kell az ajánlatot értékelnie.

8. a)  Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevô neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának
indokai:

– Zalai Hársfa Gyógyszertár Bt. (8741 Zalaapáti, Szent István tér 7.)
Az ellenszolgáltatás összege:  10 015 266 Ft, melybôl 1 800 000 Ft engedményt
nyújt ajánlattevô. Az ajánlat kiválasztása a legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatás szerint történt.

12.* Egyéb információk: –

13. Hivatkozás az elôzetes összesített tájékoztatóra, illetôleg az idôszakos elôzetes tájékoztatóra és közzétételének napja: –

14. Hivatkozás az eljárást megindító, illetôleg meghirdetô hirdetményre és közzétételének napja: –
Egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása 2009. február 27.

15. Az eredményhirdetés idôpontja: –

16. Az összegezés elkészítésének idôpontja:        2009. március 23.

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll.
A **-gal megjelölteket csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkérô az összességében legelônyösebb ajánlatot választja ki.

III. RÉSZ
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FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONÁNAK
(KÉTHELY)

KÖZLEMÉNYE

A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.)      
– hivatkozással az Áht. 15/A., illetôleg a 15/B. §-ára – közzéteszi az alábbi, nettó ötmillió forintot meghaladó
szerzôdésének adatait.

Közbeszerzés száma: KÉ. 5807/2009.
A nyertes ajánlattevôkkel kötött szerzôdések adatai:

1.
A szerzôdés megnevezése (típusa): árubeszerzés 
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.)
élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történô ellátása. 
A szerzôdô fél neve: HALKER Kft. 

8630. Balatonboglár, Klapka u. 14.
A szerzôdés értéke: 986 000 Ft + áfa (száraztészták)
Szerzôdés idôtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

2.
A szerzôdés megnevezése (típusa): árubeszerzés 
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.)
élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történô ellátása. 
A szerzôdô fél neve: Z+D Kft.                 

8360. Keszthely, Hévízi u. 130. 
A szerzôdés értéke: 12 090 220 Ft + áfa (fûszértáruk, friss zöldáru, tojás)
Szerzôdés idôtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

3.
A szerzôdés megnevezése (típusa): árubeszerzés 
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.)
élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történô ellátása. 
A szerzôdô fél neve: KAFFKA Kft.                 

7400. Kaposvár, Iparos u. 3. 
A szerzôdés értéke: 3 932 000 Ft + áfa (tejtermékek, tej)
Szerzôdés idôtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

4.
A szerzôdés megnevezése (típusa): árubeszerzés 
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.)
élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történô ellátása. 
A szerzôdô fél neve: EUROTRADE DH Kft.                  

8630 Balatonboglár, Attila u. 1. 
A szerzôdés értéke: 6 135 000 Ft + áfa (felvágottak, fagyasztott hústermékek) 
Szerzôdés idôtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

5.
A szerzôdés megnevezése (típusa): árubeszerzés 
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.)
élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történô ellátása. 
A szerzôdô fél neve: ATÁD KENYÉR KFT.                  

7500. Nagyatád, Dózsa Gy. u. 100. 
A szerzôdés értéke: 3 569 500 Ft + áfa (pékáru) 
Szerzôdés idôtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.
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6.
A szerzôdés megnevezése (típusa): árubeszerzés 
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.)
élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történô ellátása. 
A szerzôdô fél neve: PRIVÁT HÚS KFT.                  

7400 Kaposvár, Izzó u. 2. 
A szerzôdés értéke: 4 767 000 Ft + áfa (húsok, hentesáru) 
Szerzôdés idôtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

7.
A szerzôdés megnevezése (típusa): árubeszerzés 
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (8713 Kéthely, Magyari u. 35.)
élelmiszer alapanyagainak 2009. évre történô ellátása. 
A szerzôdô fél neve: SZÉKESFEHÉRVÁRI HÛTÔIPARI NYRT                  

8000. Székesfehérvár, Raktár u. 1. 
A szerzôdés értéke: 1 130 160 + áfa (fagyasztott zöldség, gyümölcs) 
Szerzôdés idôtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

Gilikter Gabriella s. k.
intézményvezetô
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HOSTIS IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI GAZDASÁGI 
SZAKKÉPZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA

HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi
Gazdasági Szakképzési Közalapítvány
Budapest, Szent János u.16.
1039

Szöveges beszámoló
2008. év

A HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány, 2008. évben biztosította a Xántus
János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképzô Iskola mûködését. A rendelkezésre álló bevételi forrásokat az
alapítvány továbbutalta az intézménynek. 

Az iskolában végzett szakmai munkáról és a támogatások felhasználásáról az alábbiakban számolunk be:
• A 2007–2008. tanévben a Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképzô Iskolában a tanulói

létszám 897 fô. 2008–2009. tanévben a tanulói létszám 891 fô. 
• A Budapesti Gazdasági Fôiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fôiskolai karának partner-

intézményeként, érettségire épülô szakmenedzser képzést folytat két évfolyammal. Képzésünk 2008. évben a régi
OKJ szerint indult, mivel a szakmai és vizsga követelmények, valamint a központi programok a tanév közben
készültek el.

• A meghirdetett specializációk közül a szálláshelyszervezô szakirányt részesítették elônyben a tanulók. 
• A tanév során két alkalommal tehettek a tanulók elôrehozott érettségi vizsgát. Az október–novemberi vizsga-

idôszakban 109, a május–júniusi vizsgaidôszakban pedig 88 tantárgyi vizsgát tettek le tanulóink.
• A május–júniusi vizsgaidôszakban 5 osztály 134 tanulója jelentkezett rendes érettségi vizsgára és szerzett érettségi

bizonyítványt. 
• A szakmai gyakorlatok helyszínéül szolgáló szálláshelyek és utazási irodák minôsítésének elvégzése érdekében

helyszíni látogatásra került sor, illetve tanulói kérdôíves felmérés szolgáltatott információkat a szakmai szempontok
érvényesülésérôl.

2008. évben folytatódtak a nemzetközi diáktalálkozók.
• A 2007/2008. tanévben sikeresen befejeztük a hároméves Comenius projektünket: „The Future in our Hands-

European Economy and Environment”. Az ezt megelôzô két tanévben a primer és szekunder iparágakkal foglal-
koztunk, az utolsó évben a harmadik szektor következett, különös figyelmet szentelve a turizmus területének, illetve
annak környezetre gyakorolt hatásainak.

• A lezárt projektév központi eseménye a valamennyi résztvevô ország delegációját vendégül látó krakkói nemzet-
közi találkozó volt.

• A Leonardo da Vinci program keretében megvalósított szállodaipari projekt ismét sikeresen, és a résztvevô felek
megelégedésére zajlott le Stockholmban. A tanulók élvezték a 4 hetes svédországi gyakorlatot, és sikerült közelebb
kerülniük a svéd kultúrához.

2008. évben a tárgyi feltételek fejlesztése terén, azon belül az iskola informatikai hálózatának és rendszerének korsze-
rûsítésére nagy gondot fordítottunk. Folyamatosan karbantartjuk az iskolai hálózatot, minden tanuló használhatja az
internetet (erre külön gépeket is biztosítunk a közösségi helyeken).

A tanárok többségének rendelkezésére áll saját használatú notebook, amellyel a tanítási órák élményszerûségét és
szakszerûségét fejlesztik.

Ezzel párhuzamosan belsô továbbképzéssel fejlesztjük a tanárok informatikai ismereteit, tudását.
A tantermek egy részében a legkorszerûbb multimédiás alkalmazások adnak lehetôséget arra, hogy a tanárok ill. a

diákok a legfrissebb ismereteket audió és vizuális módon is megismerhessék.
A multimédiás alkalmazások hardware háttere a következô:
– projektor (fixen felszerelve)
– elektronikusan  mûködtethetô vetítôvászon (elektromos ellátás is szabályozható)
– hangfalak(5.1 hangminôség biztosításához falraszerelten)
– erôsítô
– videó- és/vagy DVD lejátszó
Az eszközök a legkorszerûbb technikai paraméterekkel rendelkeznek, segítve a korszerû oktatás, nevelés folyamatát.
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Kiemelten közhasznú Közalapítvány mérlege
2008. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév

Eszközök
A) Befektetett eszközök 190 443 188 078
B) Forgóeszközök 11 899 3 240
C) Aktív idôbeli elhatárolások 0 0

Eszközök (aktívák) összesen: 202 342 191 318

Források
D) Saját tôke 185 526 189 264
E) Céltartalék 0 0
F) Kötelezettségek 16 816 2 054
G) Passzív idôbeli elhatárolás 0 0

Források (passzívák) összesen: 202 342 191 318

Kiemelten közhasznú Közalapítvány eredmény-kimutatása
2008. év

adatok E Ft-ban
A tétel megnevezése Elôzô év Tárgyév

A) Összes közhasznú tevékenység bevétele 781 396 832 980
B) Vállalkozási tevékenység bevétele 64 424 13 796
C) Összes bevétel 845 820 846 776
D) Közhasznú tevékenység ráfordításai 766 231 829 730
E) Vállalkozási tevékenység ráfordításai 66 362 13 308
F) Összes ráfordítás 832 593 843 038
G) Adózás elôtti eredménye –1 938 488
H) Adófizetési kötelezettség 0 0
I) Tárgyévi vállalkozási eredmény –1 938 488
J) Tárgyévi közhasznú eredmény 15 165 3 250

Tájékoztató adatok

A) Személyi jellegû ráfordítások 6 871
1. Bérköltség 4 179

ebbôl: – megbízási díjak 230
– tiszteletdíjak 2 520

2. Személyi jellegû egyéb kifizetések 39
3. Bérjárulékok 2 653

B) A szervezet által nyújtott támogatások 0
C) Továbbutalási céllal kapott támogatás 794 778
D) Továbbutalt támogatás 794 778

Független Könyvvizsgálói Jelentés

A könyvvizsgálat során az Alapítvány egyszerûsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és
bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek
alapján elegendô és megfelelô bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerûsített éves beszámolót a számviteli
törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. 

Véleményem szerint az egyszerûsített éves beszámoló HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakkép-
zési Közalapítvány 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérôl megbízható és valós
képet ad. 

Budapest, 2009. március 05.

Dr. Túróczi Imre s. k. Gulyásné Túróczi Margit s. k.
Könyvvizsgáló ügyvezetô/könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 000866 MKVK 001919
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FÔVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÔSEK OTTHONÁNAK (SZOMBATHELY) 
KÖZLEMÉNYE

A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) – hivatkozással a Kbt. 98. §-ra, az Áht.
15/A. illetôleg a 15/B. §-ára –, közzéteszi a 2009. évi élelmiszer alapanyag beszerzésére lefolytatott közbeszerzési eljárás
adatait.

Ajánlattételi felhívás megjelenése: Közbeszerzési Értesítô 37. szám
Közzététel napja: 2009. 03. 30. 
Közbeszerzés száma: 4570/2009.
Az eljárás fajtája: a nemzeti értékhatárt el nem érô, egyszerû közbeszerzési eljárás

A nyertes ajánlattevôkkel kötött szerzôdések adatai:

1.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alapanya-
gainak 2009. évre történô biztosítása 
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô

BABATI ÉS TÁRSA KFT. 9900 Körmend, Sport u. 2., mint szállító
A szerzôdés értéke: 6 863 300 Ft + áfa (Friss, elôhûtött húsáruk)
A szerzôdés idôtartama: 2009. június 25.–2010. június 24.

2.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alapanya-
gainak 2009. évre történô biztosítása 
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô

HALKER KFT. 8630 Balatonboglár Klapka u. 4., mint szállító
A szerzôdés értéke: 1 032 200 Ft + áfa (Mirelit áruk)

374 000 Ft + áfa (Mirelit sütemények)
A szerzôdés idôtartama: 2009. június 25.–2010. június 24.

3.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alapanya-
gainak 2009. évre történô biztosítása 
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô

HORVÁTH GAZDA Horváth László
8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 37., mint szállító

A szerzôdés értéke: 331 840 Ft + áfa (Tojás)
A szerzôdés idôtartama: 2009. június 25.–2010. június 24.

4.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alapanya-
gainak 2009. évre történô biztosítása 
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô

Egerszeghús Kft. 8900 Zalaegerszeg, Újhegyi út 2., mint szállító
A szerzôdés értéke: 2 397 500 Ft + áfa (Tej, tejtermék)
A szerzôdés idôtartama: 2009. június 25.–2010. június 24.
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5.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alapanya-
gainak 2009. évre történô biztosítása 
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô

FEZO Ker. és Váll. Kft. 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 28., mint szállító  
A szerzôdés értéke: 4 258 615 Ft + áfa (Fûszerek, szárazáruk)

4 093 500 Ft + áfa (Zöldség, gyümölcs)
A szerzôdés idôtartama: 2009. június 25.–2010. június 24.

6.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alapanya-
gainak 2009. évre történô biztosítása 
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô

FERROSÜT KFT. 9700 Szombathely, Jáki út 6., mint szállító
A szerzôdés értéke: 1 520 400 Ft + áfa (Sütôipari termékek)
A szerzôdés idôtartama: 2009. június 25.–2010. június 24.

7.
A szerzôdés megnevezése (típusa): Árubeszerzés
A szerzôdés tárgya: A Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona (9700 Szombathely, Bogáti út 72.) élelmiszer alapanya-
gainak 2009. évre történô biztosítása 
A szerzôdô felek neve: Fôvárosi Önkormányzat Idôsek Otthona, mint megrendelô

LÔVÉR SÜTÔ ZRT. 9400 Sopron Kôszegi u. 13., mint szállító
A szerzôdés értéke: 387 200 Ft + áfa (Cukrászipari termékek)
A szerzôdés idôtartama: 2009. június 25.–2010. június 24.

Kiss Lászlóné s.k.
intézményvezetô
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A FÔVÁROSI KÖZOKTATÁSFEJLESZTÉSI KÖZALAPÍTVÁNY SZÖVEGES
BESZÁMOLÓJA

Beszámoló a 2008. évben kapott támogatásról és felhasználásról

A Közalapítványnak a 2008-as gazdasági évben egyrészt a tárgyévben továbbadási céllal kapott támogatási kerete
(143 014 E Ft), másrészt a korábbi években a közalapítvány által kiírt pályázaton elnyert, de a pályázók által különbözô
okok miatt visszafizetett, ill. meghiúsulás miatt visszaírt (2153 E Ft) összeg állt rendelkezésére, melyeket a Közalapít-
vány kizárólag pályáztatás útján osztott ki a kiírt pályázatokon nyertes intézményeknek (147 346 E Ft). A különbözet
2179 E Ft, mely összeg a 2008. évi keret leterhelésének „fedezet nélküli” túllépése.

A 2008. évi kiosztandó támogatás felhasználása a következô:
A költségvetés által kiosztani szándékozott és rendelkezésre bocsátott összeg 144 458 610 Ft, melynek 1%-át enge-

délyezték – azaz 1 444 586 Ft – mûködési célra felhasználni, így 143 014 024 Ft volt a kiírható pályázatok révén ki-
osztható összeg.

A korábbi pályázatok elszámolásának eredményeként rendelkezésre állt még 2 152 532 Ft – melyek visszaérkezett
pénzek voltak – a megnyert pályázat feltételeinek nem teljesülése miatt.

Így összesen 145 166 556 Ft állt rendelkezésre.
Ezzel szemben a fenti összeg terhére 147 345 475 Ft összegû pályázatot tartott a Kuratórium támogatásra érdemesnek

– a tapasztalt meghiúsulások összegeire is számítva –, és további 6 316 000 Ft összegben leterhelte a 2009. évi keretet is
az óvodai eszközfejlesztések témájában beérkezett sikeres pályázatok láttán.

A fenti döntéseket meghozva, a következôképpen került a 2008. évi keret felhasználásra a tárgyévben:

(E Ft)
Pályázati téma                            szerzôdött              kifizetett

ö s s z e g
Óvodai eszközfejlesztés 38 328 –
Emlékezés kultúrája kutatás 56 2 202 879
Kiállítás és börze 6 178 6 178
Hátrányos helyzetû diákok támogatása 8 225 2 915
Kompetencia mérés- továbbképzés 3 171 –
Szellemi termékek elôállítása 18 377 –
Holocaust emlékezés kultúrája 925 –
Pedagógiai szolgáltató intézmények 19 912 9 955
Forgatókönyvek II. 1 559 1 559
Kulturális programok 44 174 43 146
Grund projekt iskolai közösségeknek 4 294 –

Összesen: 147 345 64 632

2009. évi keret terhére:
Óvodai eszközfejlesztés 6 316 –

A fentiekbôl látható, hogy a 2008. évi kiosztható keretösszegnek 43,9%-a került a tárgyévben pénzügyileg is kifizetésre.
A keret további eldöntött összegei folyamatosan utalásra kerülnek a szerzôdéskötések, és egyéb feltételek teljesülése esetén. 

A Közalapítvány a pályázati úton szétosztani rendelkezésre kapott pénzek juttatási folyamatainak különbözô fázisait
a könyveiben minden esetben elkülönítetten kezeli, és a felhasználásuk jogszerûségére vonatkozó elszámolási kötele-
zettségének maradéktalanul eleget tesz.

dr. Báthory Zoltán s. k.
a Kuratórium elnöke
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PRO SCHOLIS URBIS KÖZALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK
EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Adószám: 18018507-2-42
Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Scholis Urbis Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest Városház u. 9–11.

KETTÔS KÖNYVVITELT VEZETÔ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERÛSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2008. év
adatok E Ft-ban

Sorsz. A tétel megnevezése Elôzô év 
Elôzô év(ek) 

Tárgyév
módosításai 

a b c d e 

1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
(1. + 2. + 3. + 4. + 5) 8070  8086 

2. 1. Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás      

3.    a) alapítótól     

4.     b) központi költségvetésbôl     

5.    c) helyi önkormányzattól 8046  8046  

6.     d) egyéb     

7. 2. Pályázati úton elnyert támogatás     

8. 3. Közhasznú tevékenységbôl származó bevétel     

9. 4. Tagdíjból származó bevétel     

10. 5. Egyéb bevétel 24  40  

11. B. Vállalkozási tevékenység bevétele 

12. C. Összes bevétel (A+B) 8070  8086 

13. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3.+ 4. + 5. + 6.) 7663  8268 

14. 1. Anyagjellegû ráfordítások 1770  2078  

15. 2. Személyi jellegû ráfordítások 392    

16. 3. Értékcsökkenési leírás     

17. 4. Egyéb ráfordítások 5501  6190  

18. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai     

19. 6. Rendkívüli ráfordítások     

20. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai
(1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6.)     

21. 1. Anyagjellegû ráfordítások     

22. 2. Személyi jellegû ráfordítások     

23. 3. Értékcsökkenési leírás     

24. 4. Egyéb ráfordítások     

25. 5. Pénzügyi mûveletek ráfordításai     

26. 6. Rendkívüli ráfordítások
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Adószám: 18018507-2-42
Az egyéb szervezet megnevezése: Pro Scholis Urbis Közalapítvány
Az egyéb szervezet címe: 1052 Budapest Városház u. 9–11.

KETTÔS KÖNYVVITELT VEZETÔ KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZETEK
EGYSZERÛSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2008. év
adatok E Ft-ban

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Keltezés: Budapest, 2009. március 16.

Molnár István s. k.
a kurtórium elnöke

Sorsz. A tétel megnevezése Elôzô év 
Elôzô év(ek) 

Tárgyév
módosításai 

27. F. Összes ráfordítás (D+E) 7663  8268 

28. G. Adózás elôtti válalkozási eredmény (B–E) 

29. H. Adófizetési kötelezettség 

30. I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G–H) 

31. J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A–D) 407  –182 

Sorsz. A tétel megnevezése Elôzô év 
Elôzô év(ek) 

Tárgyév
módosításai 

32. A. Személyi jellegû ráfordítások 392 

33. 1. Bérköltség 353    

34. Ebbôl: – megbízási díjak 353    

35. – tiszteletdíjak     

36. 2. Személyi jellegû egyéb kifizetés     

37. 3. Bérjárulékok 39    

38. B. A szervezet által nyújtott támogatások 5500 6190 

39. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 

40. D. Továbbutalt támogatás 



A FÔVÁROSI TAXIÁLLOMÁSOKAT ÜZEMELTETÔ SZOLGÁLTATÓ KHT.
KÖZLEMÉNYE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Beszámolási idôszak: 2008. január 1.–2008. december 31.

1. A Kht. auditált számviteli beszámolója (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítô mellékletek) és a közhasznú
eredménykimutatás     
(1. sz. melléklet).

2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról
Költségvetési támogatást a társaság 2008. évben sem a Fôvárosi Önkormányzattól, sem más szervezettôl nem kapott.

3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
A társaság az alapítói okiratban meghatározott közhasznú tevékenységét végezte.
Vállalkozási tevékenységbôl származó bevétel aránya 4% volt. 
Összességében elmondható, hogy a 2008. évi tervet sikerült megvalósítani, a tervezés során becsült létszám és költség-
adatok reálisan kerültek meghatározásra.

4. Cél szerinti juttatások
A Fôvárosi Önkormányzat – egy 1999. évi döntés alapján – 79 M Ft-ot biztosított Budapest taxiállomás hálózatának
kialakítására.
A teljes összeg 2005. december 31-ig felhasználásra került. 2008. évben a taxiállomás hálózat tovább fejlesztését a
kht. a bevételekbôl (drosztdíjakból) finanszírozta.

5. A központi költségvetési szervtôl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi
települési önkormányzattól, a települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egész-
ségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitôl kapott támogatás mértékének kimutatása.
Költségvetési támogatást a társaság 2008. évben sem a Fôvárosi Önkormányzattól, sem más szervezettôl tárgyévben
nem kapott.

6. A közhasznú szervezet vezetô tisztségviselôinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege
Vezetô tisztségviselôk tárgyévi bruttó keresete:
Ügyvezetô igazgató tárgyévben kifizetett bruttó jövedelme 12 760 E Ft
Felügyelô Bizottsági tagok tárgyévi bruttó javadalmazása 2 280 E Ft

Összesen: 15 040 E Ft

Az ügyvezetô tárgyévi jövedelme a 2008. évi bruttó bére valamint a teljesítés után járó 2007. évi prémiuma szerint
alakult. 
2008. évi prémium teljes kifizetése a mérlegbeszámoló elfogadása után lehetséges.

7. A közhasznú tevékenységrôl szóló rövid tartalmi beszámoló
A Fôvárosi Taxiállomásokat Üzemeltetô Szolgáltató Közhasznú Társaság, a Budapest Fôváros Önkormányzatával
kötött, többször módosított közszolgáltatási szerzôdés alapján, a helyi önkormányzatokról szóló ugyancsak többször
módosított 1990. évi LXV. Törvény 63/A. § h.) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében a közterületek
rendjének biztosítása, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról szóló
módosított 89/1988. (XII. 20.) MT. Sz. rendeletben foglalt taxiszolgáltatás feltételei megteremtése érdekében végzi
feladatait.
Az Önkormányzat a Kht.-t az elôzôekben hivatkozott tevékenysége keretében az alábbi konkrét és folyamatos
szolgáltatások ellátásával bízta meg:
Budapest Fôváros közterületein a taxiállomások létesítésérôl használatának és üzemeltetésének rendjérôl szóló
59/1999. (XI. 18.) Fôv. Kgy. rendelet alapján ellátja a Budapest közterületein lévô taxiállomások létesítésével, fenn-
tartásával mûködtetésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.
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2008. évben végrehajtottuk az egy évvel korábban eltervezett díjfizetési idôszak módosítást. A számos anomáliát okozó,
április 1-tôl a következô év március 31-ig terjedô intervallumot felváltotta a naptári (és üzleti) évvel megegyezô, tehát január
1-tôl december 31-ig tartó fizetési kötelezettséget jelentô idôszak. A változtatásra az alábbiak miatt volt szükség:

– A taxiállomás üzemeltetési, szolgáltatási díjszámításának alapja a kht. összes éves ráfordítása, illetve annak rávetí-
tése a taxis vállalkozók létszámára. A költségek jellemzôen úgynevezett éves tarifák, ahol a változások fordulónapja
január 1. Ez különösen a drosztdíj kalkulációjánál okozott fejtörést, hiszen év elején a következô évi esetleges
árváltozásokat még csak tippelni lehetett. A díjszámítást  ugyanis a már említett április 1.–március 31. idôszakra
kellett kiterjeszteni.

– Az éves üzleti tervet viszont üzleti évre, azaz naptári évre vonatkozóan kellett elkészíteni. Így párhuzamosan két
költségvetést gyártottunk.

– Az éves bevételt az ominózus díjfizetési idôszak miatt számviteli szempontból el kellett határolni, tehát a tárgy-
évben  befizetett díj egynegyede már következô évi bevételnek minôsült.

– Fentiekbôl következôen az üzleti terv teljesítésének kiértékelése, illetve annak esetleges összevetése a mérleg-
beszámolóval enyhén szólva nehezen követhetôvé vált.

– Gondot okozott továbbá, – más vonatkozásban – a díjfizetési idôszak és a taxiállomás használati engedély érvé-
nyességi idejének egybeesése is. A rendelet szerint ugyanis a taxis vállalkozó fizetési kötelezettsége az éves
mûszaki vizsga elôtt merül fel, tehát a díjfizetési idôszak bármely napján – így az utolsó napján is – teljesíthetett,
ám másnap már nem volt érvényes az engedélye. 

A felsorolt problémák megszüntetése miatt történt tehát a változtatás, ennek megfelelôen pedig:
– A 2008. évi bevételbôl  értelemszerûen már nem hajtottunk végre számviteli elhatárolást, azaz nem keletkeztettünk

2009. évi bevételt. Viszont a 2007. évi bevételbôl – a korábbi díjfizetési idôszak miatt – szükségszerûen elhatárolt
bevétel is megjelenik 2008-ban, és emiatt az elhatárolt összeggel megegyezô plusz eredmény keletkezik, azonban
ez kizárólag számviteli szempontból van így. Valójában pedig most egyenlítôdik ki a 2004. – induló – év mínusz
eredménye, amikor is realizálódott ugyan a tervezett bevétel, a sajátos díjfizetési idôszak miatt annak egynegyedét
el kellet határolni a következô évre,  ennek megfelelôen a tárgyév „veszteséges” lett.

– A kht. éves üzleti terve most már elfogadható lesz egyúttal az éves üzemeltetési, szolgáltatási díj számításaként is,
annak értékelése pedig könnyebben összehasonlítható lesz a mérlegbeszámolóval.

– A jogszabály szerint, a mûszaki vizsga elôtti, a díjfizetési idôszakra vonatkozó kötelezettségét az év bármely
munkanapján teljesítheti a taxis vállalkozó, aki ekkor egy 365 napig érvényes taxiállomás használati engedélyt kap,
így nem kerül kellemetlen helyzetbe egy esetleges ellenôrzés során.

A hálózat helyzete, üzemeltetési feladatok 

A fôvárosi taxiállomás hálózat kialakítása befejezettnek tekinthetô, de természetesen továbbra is napirenden szerepel
az esetleges fejlesztés kérdése is.

A taxiállomások szakmai elfogadását, befogadását jelzi, hogy egyre több fuvarszervezô társaságnál felmerül, a régi-
új fuvarszervezési módszer, a drosztelsô rendszer gyakorlati alkalmazása. A szisztéma sikerrel mûködött évtizedekkel
korábban is, ám a kilencvenes évek táján, a fuvarszervezô cégekhez nem tartozó taxisok számának ugrásszerû megnö-
vekedése és egyszersmind a droszthálózat „eltûnése” idején ellehetetlenült. 

Ez a megoldás számtalan elônnyel bír a diszpécser és a taxis számára is. Áttekinthetô,igazságos és nem utolsósorban
gazdaságos. A rendelt fuvart mindig a megadott címhez legközelebb esô taxiállomás, elsô helyén várakozó taxis kapja.
Ennek megfelelôen megszûnik a jelentôsége annak, hogy kinek milyen hosszú az antennája, és szükségtelenné válik a
drosztok helyett a jó vételi lehetôséget biztosító, de szabálytalan helyen „tutizni”, azaz várni az URH-n érkezô címet. 
A fuvarral végzô vállalkozónak pedig elsôrendû érdeke a legközelebbi állomáson felsorakozni. 

A „drosztelsô” rendszer kiterjedtebb alkalmazása természetesen szükségessé teszi a diszpécser központok technikai
korszerûsítését és a fuvarszervezô társaságok elengedhetetlen együttmûködését, annál is inkább, mivel a rendezett és
igazságos címkiadás sokkal vonzóbb lehet a társaságokba még nem tagozódott vállalkozók számára.

A Taxiállomás Kht. változatlanul a hálózat használhatóságának biztosításával, a szervezettebb és gyakoribb ellenôr-
zésekkel igyekezett segíteni ezt a folyamatot. 

2008-ban 328-ra növekedett a fôvárosi drosztok száma, 49 taxiállomás felújítását végeztük el, összességében pedig
már 187 állomás kapott tartós útburkolati jelet.

Internetes honlapunk fényképekkel illusztrálva, részletesen bemutatja a budapesti hálózatot, idézi a vonatkozó jogsza-
bályokat, tájékoztatást nyújt az ügyfélszolgálatunk mûködésérôl, nyitvatartási rendjérôl. Napi információt biztosítunk a
taxisok számára a különbözô munkálatokkal, építkezésekkel, útfelújításokkal járó ideiglenes változásokról, áthelyezé-
sekrôl is.
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Ügyfélszolgálat

2008. január 1-tôl 2008. március 31-ig még az elôzô évre (2007.) érvényes drosztengedélyek ügyintézése folyt, 2008.
március 1-tôl pedig folytatódott a 2008. évi új engedélyek kiváltása. Túlnyomórészt személyesen keresték fel az ügy-
félszolgálatot, de 31 ügyfél 2008-ban is a postai ügyintézést választotta. A Rendelet változásainak köszönhetôen az
idôszakos mûszaki vizsgáztatás alkalmával fáradtak be a vállalkozások/vállalkozók az engedélymegújítás miatt. 

Az ügyfelek elégedettek a jelenlegi változásokkal, fôleg az éves idôszak megállapítását illetôen. Ennek ellenére voltak
kiemelkedô ügyfélforgalmú idôszakok, mint az április, június és július hónapok. Az év utolsó hónapjában elkezdôdött a
2009-es évi engedélyek kiadása is, mellyel 4 ügyfél élt.

A 2008-as esztendôben 312 új vállalkozást regisztráltunk be. 
Az év folyamán több olyan taxis vállalkozó (41) volt, akinek a 2008-as mellett a 2007-es, 2006-os, 2005-ös vagy/és

2004-es évi díjat is rendezni kellett.
Panaszok többségében a taxiállomásokra történô beállással kapcsolatban merültek fel. Nagyon sokan érdeklôdtek a

„Taxi személyszállítás” vállalkozás indításával, illetve a 2008-as évi TEÁOR kódok változásának ügyintézésével kap-
csolatosan, tanfolyamokkal, engedélyezési eljárásokkal összefüggésben is.

Az ügyfélszolgálatot 7606 esetben keresték fel engedélyezés, és egyéb taxizással kapcsolatos ügyben. Telefonos
kapcsolatfelvétel 1651, személyes érdeklôdés 130 esetben történt. 

Ellenôrzés

A Taxiállomás Kht. ellenôrzési feladatait részben önállóan, részben pedig a Fôvárosi Közterület-felügyelettel kötött
együttmûködési megállapodás alapján, közös járôrszolgálatok révén teljesíti.

Az önálló ellenôrzés elsôsorban a drosztok mûszaki állapotára, kihasználtságára, elôírásszerû mûködésére irányul.
Minden alkalommal megtörténik a szempontrendszer szerinti adatok rögzítése, továbbá fénykép is készül. A speciális
számítógépes program segítségével sokirányú statisztikai lekérdezésre nyílik lehetôség, akár évekre visszamenôen is. Így
tényszerûen megállapítható, hogy 2008-ban változatlanul 70% körüli  a folyamatosan „rendben” talált azon drosztok
aránya, amelyeken semminemû szabálytalanság nem volt tapasztalható.

Fenti adatbázis rendszeres nyomon követése és elemzése szolgáltat alapot a Fôvárosi Közterület-felügyelettel közös
járôrszolgálatok útvonalterveinek összeállításához. Miután a Kht. hatósági jogosítványokkal nem rendelkezik, ez az
együttmûködés óriási jelentôséggel bír számunkra a renitensekkel szembeni fellépés, intézkedés, szankcionálás szem-
pontjából. 

A Felügyelettel folytatott immár többéves közös munka rutinszerûnek és változatlanul korrektnek minôsíthetô, de nem
elképzelhetetlen, hogy az úgynevezett regionális, kerületi felügyeletek kiválása késôbb zavart okozhat az együttmûkö-
désben. 

Örvendetes fejlemény, hogy a taxisok egyre inkább eleget tesznek a korábbi és folyamatos felkérésünknek, hogy jelez-
zék azonnal, ha bárhol rendellenességet, problémát tapasztalnak. Egyre több ilyen bejelentés érkezik, mi lehetôség szerint
rövid idôn belül a helyszínre irányítjuk a járôrt. A szakmai sajtóban pedig az elmúlt évben megjelentek a gyors intéz-
kedést illetôen az elsô köszönet nyilvánítások. 
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