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I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének
57/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, 
a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlő-kiválasztási 

jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, több-
ször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiak-
ban: Törvény) 3. § (1)-(2) bekezdés, 4. § (3) bekezdés, 
9. §, 10. § (2) bekezdés, 12. § (5) bekezdés, 13. § (1)-(2) 
bekezdés, 15. §, 17. § (2) bekezdés, 18. § (1) bekezdés, 
19. §, 20. § (3) bekezdés, 21. § (6) bekezdés, 23. § (3) 
bekezdés, 27. § (2) bekezdés, 31. § (2) bekezdés, 33. § 
(3) bekezdés, 34. §, és 35. § (2) bekezdés felhatalmazá-
sa alapján, a Fővárosi Önkormányzat a következő rende-
letet alkotja.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ön-
kormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértéké-
ről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megille-
tő bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól 
szóló 29/2006 (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: 
Rendelet) 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„12. § (1) A 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
megkötött lakásbérleti szerződés időtartama egy ízben, a 
bérlő kérelmére további öt év időtartamra meghosszab-
bítható, ha a bérlőnek lakbér, illetőleg külön szolgáltatá-
si díj tartozása nincs, és a lakásbérleti szerződés lejártát 
megelőzően a lakás lakbérét egy összegben 12 hónapra 
előre megfi zeti. 

(2) Ha a szociális helyzet alapján bérbeadott lakásra 
szóló bérleti szerződés megszűnését megelőzően a bér-
lő igazolja, hogy jövedelmi és vagyoni viszonyai meg-
felelnek az 5. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, 
és nincs lakbér-, illetőleg különszolgáltatási díj hátralé-
ka, akkor kérelmére a lakásbérleti szerződését további öt 
évre meg kell hosszabbítani. Ellenkező esetben a részére 
nyújtott lakbértámogatást meg kell vonni, és költségelvű 
lakbér megállapítása mellett a 12. § (1) bekezdés szerint 
hosszabbítható meg a szerződés.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti esetekben a minden-
kor hatályos rendeletben megállapított lakbérmértékeket 
kell alkalmazni.”

2. §

A Rendelet 26-27.§ -ai helyébe az alábbi rendelkezé-
sek lépnek:

„26. § (1) A szociális helyzet alapján bérbe adott la-
kások esetében a ténylegesen fi zetendő lakbér alapját ké-
pező lakbér mértéke

 a) összkomfortos lakás esetén: 300 Ft/m2/hó,
 b) komfortos lakás esetén: 260 Ft/m2/hó,
 c) félkomfortos lakás esetén: 154 Ft/m2/hó,
 d) komfort nélküli lakás esetén: 117 Ft/m2/hó,
 e) szükséglakás esetén:  88 Ft/m2/hó.

(2) A költségelven bérbe adott lakások esetében a tény-
legesen fi zetendő lakbér alapját képező lakbér mértéke

 a) összkomfortos lakás esetén: 400 Ft/m2/hó,
 b) komfortos lakás esetén: 340 Ft/m2/hó,
 c) félkomfortos lakás esetén: 224 Ft/m2/hó,
 d) komfort nélküli lakás esetén: 160 Ft/m2/hó,
 e) szükséglakás esetén: 126 Ft/m2/hó.

(3) A piaci alapon bérbe adott lakások esetében a 
ténylegesen fi zetendő lakbér alapját képező lakbér mér-
téke

 a) összkomfortos lakás esetén: 780 Ft/m2/hó,
 b) komfortos lakás esetén: 670 Ft/m2/hó,
 c) félkomfortos lakás esetén: 428 Ft/m2/hó,
 d) komfort nélküli lakás esetén: 296 Ft/m2/hó,
 e) szükséglakás esetén: 230 Ft/m2/hó.

27. § A lakbér mértéke – a 31. § (1) bekezdés b) pont-
jára tekintettel – a szobabérlők házában található lak-
részre, ha a lakrész

 a) egy férőhelyes 20 500 Ft/hó,
 b) két férőhelyes 28 600 Ft/hó.”
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3. §

A Rendelet 41. § (2) bekezdés helyébe az alábbi ren-
delkezések lépnek:

„41. § (2) Az (1) bekezdés szerinti utolsó 1 éves idő-
tartamra szóló bérleti szerződés megszűnése előtt a bérlő 
kérelmére a bérleti szerződés további ötéves időtartamra 
meghosszabbítható a 12. § (1) bekezdésben foglalt felté-
telek teljesítése esetén.”

4. §

(1) A rendelet a 2. § kivételével a kihirdetése napján 
lép hatályba. 

(2) A rendelet 2. §-a 2010. január 1. napján lép ha-
tályba.

dr. Tiba Zsolt s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ön-
kormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértéké-
ről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megille-
tő bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól 
szóló 29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet 25. §-a tar-
talmazza, hogy a Fővárosi Közgyűlésnek minden év ok-
tóber 1. napjáig kell megállapítani a bérbeadási módok 
szerinti lakbérek következő év január 1-jétől érvényes 
mértékét. Ezen kötelezés, továbbá a rendelet gyakorlati 
alkalmazása során felmerült igények tették indokolttá a 
rendelet felülvizsgálatát, módosítását.

Fentiekre tekintettel a rendeletben kidolgozásra ke-
rültek a 2010. január 1. napjától tervezett lakbérmérté-
kek, továbbá a rendelet néhány szakaszának módosítá-
sa is megtörtént.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Jelen gazdasági helyzetben több, egyébként havonta 
pontosan fi zető bérlőnk került olyan helyzetbe, hogy ko-
moly megterhelést jelent vagy teljesen lehetetlen számá-
ra az ötévi lakbér egy összegben történő megfi zetése. Ez 
a rendelkezés egy éves lakbér előre történő megfi zetésé-
vel lehetőséget biztosít arra, hogy egy ízben újabb öt éves 
időtartamra tudjon a bérbeadó bérleti szerződést kötni, a 
többi feltétel fennállása esetén, függetlenül attól, hogy 
van-e vagy nincs kiskorú gyermek a bérlő családjában. 

2. §-hoz

A 2010. január 1. napjától érvényes lakbérmértékeket 
tartalmazza. 

3. §-hoz

A feltételek azonosak a 12. § (1) bekezdésben foglal-
takkal.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Közgyűlésének
58/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások 
eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elide-
genítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, több-
ször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiak-
ban: Törvény) 54. § (1)-(3) bekezdései, valamint a 62. § 
(3) bekezdése felhatalmazása alapján, a Fővárosi Önkor-
mányzat a következő rendeletet alkotja.

1.§

A Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában 
lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről 
szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiak-
ban Rendelet) 5. § (3) bekezdés helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„5. § (3) Üres lakás értékesítését licitálás útján kell 
lebonyolítani, és azt a lakás beköltözhető forgalmi ér-
tékének megfelelő összeggel kell indítani. Az adásvételi 
szerződést azzal kell megkötni, aki a licitálás során a leg-
magasabb összegű vételárat ajánlotta fel. A Vevőnek egy 
összegben kell a vételárat megfi zetni. A vételárat a min-
denkor hatályos, törvényben megállapított általános for-
galmi adó (továbbiakban: áfa) terheli.”

2. § 

A Rendelet 6. § (4) bekezdés helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„6. § (4)  A (2) és (3) bekezdésben meghatározott vé-
telárat áfa terheli.”

3. §

 Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény 2009. július 1. napján hatályba lépett módosítá-
sa az áfa-kulcs 20%-ról 25%-ra történő változását jelen-
tette. A törvényi változás tette szükségessé a Budapest 
Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormány-
zati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. 
(VI.10.) Főv. Kgy. rendelet módosítását.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

A törvényváltozásnak megfelelően módosításra, illet-
ve pontosításra került az áfa mértéke.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Közgyűlésének  
59/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 28/1992. (X.1.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról 

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés 
a) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről 
szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. §-ában kapott felhatal-
mazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományo-
zásáról szóló 28/1992. (X.1.) Főv. Kgy. rendelet ( a to-
vábbiakban: Rendelet) 1. §-a a következő h) és i) pontok-
kal egészül ki: 

[Díjak:]
„h) Papp László Budapest-Sportdíj
  i) Bárczy István Díj”

2. §

A Rendelet a következő 3/F. és 3/G. §-sal egészül ki:

„3/F. § (1) „Papp László Budapest-Sportdíj” adomá-
nyozható azon személyek részére, akik kiemelkedő tel-
jesítményt értek el a sportban, és eredményükkel hoz-
zájárultak a főváros hírnevének öregbítéséhez, továbbá 
munkájukkal, kiemelkedő tevékenységükkel segítették 
Budapest sportéletének fejlődését. 

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű pla-
kett, az adományozást igazoló okirat és 200 000 Ft ösz-
szegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás 
indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza; 
azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Papp László Budapest-Sportdíj”-ból évente 
legfeljebb 5 db adományozható, kivéve az Olimpia évét, 
amikor legfeljebb 10 db adható át.  Átadására november 
17-e alkalmából kerül sor.

3/G. § (1) „Bárczy István Díj” adományozható a fő-
városban működő közoktatási és gyermekvédelmi intéz-
mények azon munkatársai részére, akik hosszú éveken át, 
kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárultak a jövő gene-
rációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ez-
által a főváros fejlődéséhez.

(2) Az elismeréssel képzőművészeti kivitelezésű pla-
kett, az adományozást igazoló okirat és 200 000 Ft ösz-
szegű jutalom jár.

(3) A névre szólóan kiállított oklevél az adományozás 
indokait, a kiállítás keltét, az oklevél számát tartalmazza; 
azt a főpolgármester írja alá.

(4) A „Bárczy István Díj”-ból évente legfeljebb 25 db 
adományozható. Átadására a Pedagógusnap alkalmá-
ból kerül sor.”

3. §

A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:

„4. § (1) „Pro Urbe Budapest” díjra, „Budapestért” 
díjra, „Papp László Budapest-Sportdíj”-ra, „Bárczy Ist-
ván Díj”-ra, és „Zalabai Gábor díj - A Budapestiek 
Esélyegyenlőségéért” elismerés adományozására javas-
latot tehetnek:

– Budapest Főváros Közgyűlése tagja(i)
– Budapest Főváros Közgyűlése bizottsága(i)
– a kerületi önkormányzatok képviselő-testületei
– a fővárosi kisebbségi önkormányzatok képviselő-

testületei
– a kerületi kisebbségi önkormányzatok képviselő-

testületei,
– továbbá a „Zalabai Gábor díj – A Budapestiek 

Esélyegyenlőségéért” díj tekintetében a Szociális 
Szakmai Szövetség is, 

– illetve a „Bárczy István Díj” tekintetében a főváros 
területén működő közoktatási intézmények vezetői, 
dolgozói, tanulói és ezek szervezetei is.”

4. §

A Rendelet 4/A §-a a következő, új (7) és (8) bekez-
déssel egészül ki:

„(7) A „Papp László Budapest-Sportdíj” adományo-
zásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt az Egészségügyi és 
Szociálpolitikai Bizottság javaslata alapján.

(8) A „Bárczy István Díj” adományozásáról a Fővá-
rosi Közgyűlés dönt az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bi-
zottság javaslata alapján.”

5. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III.26.) Főv. Kgy. rendelet 
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(továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete, Az állandó 
bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bizottságok-
ra átruházott hatáskörök jegyzékének II. A KÖZGYŰ-
LÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT 
HATÁSKÖRÖK FEJEZETE, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS 
SZOCIÁLPOLITIKAI BIZOTTSÁG az alábbi 67. pont-
tal egészül ki:

„67. Javaslatot tesz a „Papp László Budapest-
Sportdíj” fővárosi kitüntető díjak adományozására a Fő-
városi Közgyűlés számára.”

28/1992. (X.1.) Főv. Kgy. r. 4/A.§ (7)

(3) A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III.26.) Főv. Kgy. ren-
delet (továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete, Az 
állandó bizottságok feladatköre, a Közgyűlés által a bi-
zottságokra átruházott hatáskörök jegyzékének II. A 
KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A BIZOTTSÁGOKRA ÁTRU-
HÁZOTT HATÁSKÖRÖK FEJEZETE, OKTATÁSI ÉS 
IFJÚSÁGPOLITIKAI BIZOTTSÁG az alábbi 45. pont-
tal egészül ki: 

„45. Javaslatot tesz a „Bárczy István Díj” fővárosi ki-
tüntető díjak adományozására a Fővárosi Közgyűlés szá-
mára.”

28/1992. (X.1.) Főv. Kgy. r. 4/A.§ (8)

dr. Tiba Zsolt s.k dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester  

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A fővárosi kitüntető díjak alapításáról és adományozá-
sáról szóló 28/1992. (X.1.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára, illetve kiegészítésére a sport és az oktatás területén 
nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerése érdeké-
ben kerül sor.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Meghatározza az újonnan alapított fővárosi díjak el-
nevezését. 

2. §-hoz

Meghatározza a „Papp László Budapest-Sportdíj”, és 
a „Bárczy István Díj” adományozásának feltételeit, az 
elismerésben részesíthető személyi kört, a díjak meg-
jelenési formáját és évente maximálisan adományozha-
tó számát, továbbá rendelkezik az adományozások idő-
pontjáról.

3-4. §-hoz

Meghatározza a helyi elismerések adományozása ja-
vaslattételének rendjét, és a döntési jogosítványokat.

5. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. Egyidejűleg 
az SZMSZ érintett rendelkezéseit módosítja.

�
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Budapest Főváros Közgyűlésének 
60/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a díszpolgári cím adományozásáról szóló 

26/1993. (VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése 
a) pontjában kapott felhatalmazása alapján a díszpolgári 
cím adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete – Buda-
pest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári 
cím kitüntetettjei – az alábbi szöveggel egészül ki:

Dr. Bálint György 
Esterházy Péter 
Ferge Zsuzsa 
Finta József 
Fischer Ádám 
Glatz Ferenc 
Grosics Gyula 
Gyurkó Henrik 
Prof. Dr. Irk Ferenc 
Zoltai Gusztáv 

2. §

Ez a rendelet 2009. november 17. napján lép hatály-
ba.

 dr. Tiba Zsolt s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-jén hatályba lépett 
önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpol-
gári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993. 
(VIII.1.) Főv. Kgy. számú rendelet 2. számú mellékleté-
ben történő feltüntetésével adományozza. Ezért szüksé-
ges az új kitüntetettek nevével a melléklet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személye-
ket (Dr. Bálint György, Esterházy Péter, Ferge Zsuzsa, 
Finta József, Fischer Ádám, Glatz Ferenc, Grosics Gyu-
la, Gyurkó Henrik, Prof. Dr. Irk Ferenc, Zoltai Gusztáv), 
akiknek 2009-ben díszpolgári címet adományoz elisme-
rése jeléül.

2.§-hoz

A rendelet hatálybalépésének napja a főváros egyesí-
tésének évfordulója.

�
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Budapest Főváros Közgyűlésének 
61/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 

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

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tör-
vény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján a következő rendele-
tet alkotja:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képező 
1:4000 méretarányú térkép* az e rendelet mellékletében 
foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép 
hatályba.

 dr. Tiba Zsolt s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester

∗ A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. 
A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).

�

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi 
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési sza-
bályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. 
A 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét 
jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában 
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

Az FSZKT tartalma a Budapest X. ker. Hős utca – 
Pongrác út – Csilla utca – Salgótarjáni utca –Zách utca 
által határolt területre vonatkozó egyes keretövezeti be-
sorolások módosítását hajtja végre.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
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Budapest Főváros Közgyűlésének 
62/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete 
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 

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

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tör-
vény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján a következő rendele-
tet alkotja:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képező 
1:4000 méretarányú térkép* az e rendelet mellékletében 
foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép 
hatályba.

dr. Tiba Zsolt  s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi 
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési sza-
bályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. 
A 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét 
jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában 
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

Az FSZKT tartalma a Budapest XIII. kerület Frange-
pán utca – Üteg utca – Petneházy utca – Hajdú utca által 
határolt területre vonatkozóan L2 jelű városias, jellem-
zően zártsorú beépítésű lakóterület keretövezeti beso-
rolása I jelű intézményterületre módosul a mellékletnek 
megfelelően.

Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 
46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. számú rendelet módosítására. 

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

∗ A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. 
A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).

�
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Budapest Főváros Közgyűlésének 
63/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete 
a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 

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

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tör-
vény 63/C. § (1) bekezdése, valamint az épített környe-
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 7. § (3) bekezdése, továbbá 14. § (5) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján a következő rendele-
tet alkotja:

1. §

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét képező 
1:4000 méretarányú térkép* az előterjesztés mellékleté-
ben foglaltaknak megfelelően módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép 
hatályba.

 dr. Tiba Zsolt s.k.  dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t a Fővárosi Közgyűlés kü-
lön-külön rendeletével fogadta el, azonban tartalmuk kö-
zösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi 
szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési sza-
bályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. 
A 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. számú rendelet 1. § (1) be-
kezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét 
jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában 
a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. számú rendeletben foglaltak szerint.

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

Az FSZKT tartalma a Budapest XV. kerület Kolozsvár 
utcai piac és környéke területére vonatkozó keretövezet 
módosítás a mellékletnek megfelelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

∗ A mellékleteket képező térképek a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában való kifüggesztéssel kerülnek kihirdetésre. 
A térképek megtekinthetők az Ügyfélszolgálati Irodában (Budapest V. ker., Bárczy István u. 1–3.).

�
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Budapest Főváros Közgyűlésének
64/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete 

a fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterületek és zöldfelületek védelméről, 
használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 
10/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: 
Ötv.) 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, a 8. § (1) bekezdése és a 63/A. § l) pontja végrehaj-
tása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(1) A fővárosi zöldfelületi rendszerbe tartozó zöldterü-
letek és zöldfelületek védelméről, használatáról, fenntar-
tásáról és fejlesztéséről szóló 10/2005. (III.8.) Főv. Kgy. 
rendelet (továbbiakban Rendelet) 3.§ c) pontja helyébe 
az alábbi rendelkezés lép:

„Játszótéri eszköz (játszószer): játszótéren elhelyezett 
eszköz vagy építmény, ideértve annak szerkezeti elemit is, 
amelyet gyermekek játék céljára egyedül vagy csoporto-
san használnak.”

(2) A Rendelet 3. § h) pontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„h) Közszolgáltató: Budapest főváros közigazgatási 
területén a zöldfelület gazdálkodással, fenntartással, fej-
lesztéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladatok ellátá-
sára az Ötv. 9. § (4) bekezdése alapján létesített Fővárosi 
Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofi t Részvénytár-
saság”

(3) A Rendelet 3.§ t) pontja helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„t) Sporttér: sportolás céljára kialakított, közhasznála-
tú, jellemzően közparkban található közterület.”

2.§

(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„4. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó zöldterület tu-
lajdonosa, vagyonkezelője vagy üzemeltetője (a további-
akban együtt: tulajdonosa) köteles a tulajdonában lévő 
zöldterületeket és zöldfelületeket fenntartani, mely köte-
lezettség kiterjed a fenntartást, a pihenést és a testedzést 
szolgáló építményekre is.”

(2) A Rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„(3) A tulajdonos a zöldterületek rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban tartása érdekében a 
fenntartási feladatok körében köteles különösen:

a) a pázsitos területeket
– a szakmai követelményeknek megfelelő gyakoriság-

gal kaszálni, hengerelni, talajszellőztetni,
– a kaszálékot összegyűjteni és elszállítani, feldol-

gozni (komposztálni)
– szerves trágyázni, illetve műtrágyázni (tápanyag-

utánpótlás),
– szükség szerinti gyakorisággal öntözni,
– a szemetet összegyűjteni;”

(3) A Rendelet 4.§ (3) bekezdés c) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„c) a fasorokat gondozni, locsolni, a fákról, bokrokról 
a száraz, valamint a testi épséget, magán-, közva-
gyont veszélyeztető növényrészeket eltávolítani, a 
lehullott leveleket összegyűjteni, elszállítani, feldol-
gozni (komposztálni), a fákat és cserjéket locsolni, 
fatányérokat kapálni, tápanyagot utánpótolni;”

(4) A Rendelet 4.§ (3) bekezdés i) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„i) az elöregedett növények cseréjéről gondoskodni;”

3.§

A Rendelet 5.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(7) A (6) bekezdésben foglalt feltételekre is tekintettel
a) a közművezetéket a fasor tengelyétől és a fáktól 

számított legalább 2 méterre szabad telepíteni úgy, 
hogy az a növényállományt ne károsítsa, illetve az 
a legkisebb növénykárosodással járjon; 

b) a földmunkák során 5 cm-nél vastagabb gyökeret 
elvágni tilos. Fák törzsétől mért 3 m sugarú körön 
belül a gyökérzónában lévő föld kitermelése kizá-
rólag kézi munkaerővel végezhető el;

c) a tulajdonos által engedélyezett építési munkák so-
rán fák 1 m-es körzetében építési anyagokat, kiter-
melt földet és törmeléket elhelyezni és tárolni tilos.”
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4.§

(1) A Rendelet 6.§ (5) bekezdés a) pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„a) az ideiglenes használat által érintett növényzet 
védelméről – az építési munkaterületen illetve az 
azzal szomszédos területen található, valamint a 
munkagépek szállítási útvonalába illetve hatósuga-
rába eső fák esetében a helyszínen favédelmi kerí-
tés, kaloda elhelyezésével – gondoskodni,”

(2) A Rendelet 6.§ (7) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(7)  A zöldfelületeket, az azokon átvezető útvonalakat, 
sétányokat, játszótereket, játszószereket mindenki 
csak saját felelősségére, rendeltetésszerűen, a jelen 
rendeletben, más jogszabályokban és a tulajdonos 
által meghatározott feltételek szerint használhatja. 
A tulajdonos a zöldfelületeken elsődlegesen a nö-
vények fejlődését, életben maradását szolgáló felté-
teleket köteles kialakítani, és ehhez igazodóan gon-
doskodik az útvonalak, sétányok kialakításáról.”

(3) A Rendelet 6.§ (11) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(11) Zöldterületen labdajátékokat folytatni, kerékpár-
ral közlekedni és gördeszkázni csak az arra kije-
lölt helyen és mások testi épségére fi gyelemmel le-
het.”

(4) A Rendelet 6.§ (12) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(12) Járművel csak a zöldfelületek erre a célra kijelölt 
útjain lehet közlekedni.”

(5) A Rendelet 6.§ (16) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(16) Zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy egyéb 
tárgyakat lerakni, bármilyen módon szennyezni ti-
los.”

5.§

A Rendelet új, 6/A.§-sal egészül ki:

„6/A. § A Margitsziget használatára vonatkozó speciá-
lis előírások

(1) A Margitsziget funkciója szerint elsősorban pihe-
nőpark.

 a) A közpark funkción kívül csak olyan funkció meg-
őrzése, telepítése támogatható, amely erősíti a köz-
parki rekreációs funkciót.

b) A nem közparki funkciók közül kizárólag az alábbi-
ak megőrzése és fejlesztése támogatható: – jelen-
legi területükön belül a Margitszigeti Szabadtéri 
Színpad, és a fővárosi tulajdonú sportterületek, – a 
sziget közlekedési rendszere, – a szigeten keletkező 
szennyvizek kezelése.

(2)  A Margitsziget fejlesztése során a gyalogos hasz-
nálat élvez prioritást. Bármely közlekedési eszköz-
zel az arra kijelölt útvonalak használhatók.

(3) A Margitszigetet érő és szigeten keletkező környezetter-
helések mértékének csökkentése érdekében legfeljebb 
a 60/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendeletben meghatáro-
zott számú közterületi rendezvény engedélyezhető.”

6.§

(1) A Rendelet 8.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„8. § (1) A jelen rendeletben foglalt, az Ötv. 8. § (1) be-
kezdésében és a 63/A. § l) pontjában foglalt köz-
szolgáltatási feladatainak ellátásáról Budapest 
Főváros Önkormányzata a zöldterületi közszolgál-
tatási feladatainak végrehajtására létrehozott, ki-
zárólagos tulajdonában lévő Fővárosi Kertészeti 
Zártkörűen Működő Nonprofi t Részvénytársaság 
mint Közszolgáltató útján – a vonatkozó közbe-
szerzési szabályok megtartásával – gondoskodik.”

(2) A Rendelet 8.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(2) A közszolgáltatási feladatok ellátására e rendelet-
ben kizárólagos joggal felruházott Fővárosi Ker-
tészeti Zártkörűen Működő Nonprofi t Részvény-
társaság feladatait a jogszabályok és az alapító 
Budapest Főváros Önkormányzata alapítói dön-
tése szerint látja el, melynek során köteles a köz-
beszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvényben 
foglaltakat érvényesíteni.”

(3) A Rendelet 8.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:

„(3) A zöldfelületek fenntartásával, védelmével és fej-
lesztésével kapcsolatos közszolgáltatási feladatok 
ellátásának részletes feltételeit az Önkormányzat 
és a Közszolgáltató keretszerződésben, illetve a 
Közszolgáltató üzleti tervében határozza meg. Az 
éves zöldfelületi közszolgáltatási szerződésben ke-
rül rögzítésre a feladat-teljesítéskor alkalmazandó 
elvárható színvonal szakmai meghatározása is. A 
közcélú zöldfelületekkel kapcsolatos közszolgálta-
tási feladatok tartalmára a szakmai javaslatot an-
nak költségszámításaival együtt a Közszolgáltató 
terjeszti elő az Önkormányzat éves költségvetési 
rendeletének előkészítése során.”
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7.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép 
hatályba. 

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
a) a Rendelet 3.§ k), l), m) pontja,
b) a Rendelet 5.§ (5) bekezdése hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 184/2009. (II.26.) Főv. Kgy. határozat l) pontja vég-
rehajtása érdekében, valamint a rendelet gyakorlati alkal-
mazásakor felmerült egyes rendelkezések pontosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A fogalmi meghatározások olyan módosítása, mely 
az egyértelműséget és a köznapi használatú kifejezése-
ket helyezi előtérbe. 

A 2-4. §-hoz

A Rendelet gyakorlati alkalmazásakor felmerült az 
egyes rendelkezések pontosításának szükségessége. A 
földmunkák, építési munkák során szigorodtak az előírá-
sok a fák védelme érdekében. A zöldterületek a rekreá-
ciót, pihenést szolgálják, ezért a labdajátékok, kerék-
pározás, gördeszkázás csak az arra megfelelő, kijelölt 
helyeken folytathatók. A zöldfelületek illemhelyként tör-
ténő használatát megakadályozandó került bele a bár-
milyen szennyezés tilalma. Az állatok védelmével kap-
csolatos bekezdés hatályát veszti, mivel a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény e kérdéskört 
részletesen szabályozza.

Az 5. §-hoz

A 184/2009. (II.26.) Főv. Kgy. határozat l) pontja vég-
rehajtása érdekében a Margitszigetre vonatkozó új, külö-
nös rendelkezéseket iktat be a Margitsziget környezetter-
helésének csökkentése céljából.

A 6. §-hoz

A közszolgáltatók feladatainak pontosabb meghatáro-
zása, illetve jogszabályváltozás, névváltozás miatti pon-
tosítás.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és egyes rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

�



1684 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2009. október 28.

Budapest Főváros Közgyűlésének 
65/2009. (X. 28. ) önkormányzati rendelete

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 
60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésé-
ben, valamint a 63/A. § h.) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. 
(X. 20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: FKR) mó-
dosítása:

1. §

(1) Az FKR 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó közterülete-
ket I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt), III. (minősített) 
és IV. (általános elbírálású) közterületi övezeti kategóri-
ákba kell sorolni. Az I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt) 
és a III. (minősített) besorolást a jelen rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. A IV. övezeti kategóriába tartoz-
nak mindazok a közterületek, amelyek az I., II. és III. öve-
zeti kategóriában nem szerepelnek.

(2) Az I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt) és a III. (mi-
nősített) közterületi kategóriában közterület-használati 
hozzájárulás csak különösen indokolt esetben adható.

(3) Az I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt) és a III. (mi-
nősített) közterületi kategóriában a közterület-használa-
tért progresszív díjszabást kell alkalmazni.

(4) A IV. (általános elbírálású) közterületi kategóriába 
tartozó közterületekre a használat – e rendelet és más vo-
natkozó jogszabályok szerinti – általános követelményei 
és feltételei érvényesek.”

(2) Az FKR 4.§ (1) bekezdés a)–e), h) és l) pontjai he-
lyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Nem adható közterület-használati hozzájárulás:]
„a) az I. (fokozottan kiemelt) és II. (kiemelt) közterüle-

ti kategóriában árusító pavilon, épület létesítésére 
kivéve, ha a Kerületi Szabályozási Terv (továbbiak-
ban: KSZT) azt lehetővé teszi,

b) az I. (fokozottan kiemelt) és II. (kiemelt) közterü-
leti kategóriában a közterület használatával járó 
szolgáltató tevékenységre – kivéve, ha az kulturális 
vagy sportrendezvényhez kapcsolódik,

c) az I. (fokozottan kiemelt) és II. (kiemelt) közterüle-
ti kategóriában üzemképtelen járművek, illetve gépek 
közterületen való tárolására,

d) az I. (fokozottan kiemelt), II. (kiemelt) és a III. (mi-
nősített) közterületi kategóriában göngyöleg, áru 
és törmelék szállítására 7 és 18 óra közötti időpont-
ra. A téli időszakban a síkosságmentesítésre szol-
gáló anyagok és zárt konténerek elhelyezésére a ti-
lalom nem vonatkozik,

e) a III. (minősített) és IV. (általános elbírálású) köz-
területi kategóriában 6 négyzetmétert meghaladó 
alapterületű zárt szerkezetű árusító pavilonok, épü-
letek létesítésére – kivéve, ha a hatályos KSZT azt le-
hetővé teszi, és fennmaradására, ha a fennmaradás 
kérelmezése esetén a pavilon vagy az épület tulajdo-
nosa, használója nem szerzi be a területileg illetékes 
kerületi önkormányzat azon írásbeli nyilatkozatát, 
mely szerint az általa üzemeltetett kereskedelmi egy-
ség a lakókörzet lakosságának ellátása szempontjá-
ból fontos, valamint a kerületi sajátosságokat tekint-
ve további fennmaradása indokolt,

h) az I. (fokozottan kiemelt),  II. (kiemelt), a III. (mi-
nősített) és a IV. (általános elbírálású) közterületi 
kategóriákban zöldség és nem szezonális jelleggel 
gyümölcs nyílt szerkezetű elárusító pulton történő 
értékesítésére,

l) az I. (fokozottan kiemelt),  II. (kiemelt) közterületi 
kategóriában óriásplakát elhelyezéséhez,”

(3) Az FKR az alábbi új 5/A. §-sal egészül ki:

„5./A. § A Margitszigeten évente legfeljebb három 
közterületi sportrendezvényhez adható közterület-hasz-
nálati hozzájárulás.”

 (4) Az FKR. 1. számú melléklete helyébe jelen rende-
let 1. számú melléklete lép.

 (5) Az FKR. 2. számú melléklete helyébe jelen rende-
let 2. számú melléklete lép.

2.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő hónap első nap-
ján lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépését megelőzően indult, 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.

 dr. Tiba Zsolt s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterü-
letek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) 
Főv. Kgy. rendeletről a Közgyűlés már több ízben meg-
állapította, hogy a jelenlegi gyors fejlődés, és a változó 
gazdasági folyamatok mellett is betölti rendeltetését, így 
koncepcionális változtatásokra nincs szükség. Azonban a 
folyamatban lévő városfejlesztések szükségessé teszik a 
rendelet kiigazítását, és a változó feltételek fi gyelembe-
vételével a rendelet módosítását.

Részletes indokolás

Az 1.§-hoz

Budapest legkiemeltebb jelentőségű, leglátogatottabb 
közparkjainak védelme érdekében a közterületi kategóri-
ák között a rendelet bevezeti a fokozottan kiemelt közte-
rület besorolást. A Margitsziget különösen világöröksé-
gi jelöltsége, rekreációs mintaterületi volta, a Városliget 
pedig különösen mint legnagyobb terhelést elszenvedő 
közpark volta miatt került bele ebbe a kategóriába.

A Margitsziget rekreációs mintaterületként való fenn-
tartása és fejlesztése érdekében a rendelet évente kizáró-
lag legfeljebb három rendezvényhez engedi meg közterü-
let-használati hozzájárulás megadását – ezzel különösen 
is előmozdítva a természeti adottságok megőrzését.

A Margitsziget és Városliget fokozottan kiemelt jelen-
tőségét erősíti továbbá a rendelet az ezen területekre vo-
natkozó közterület-használati díjak emelésével. Az eme-
lés mértéke a kiemelt kategóriához képest 20%.

A 2. §-hoz

E paragrafus a módosítás hatálybalépéséről rendel-
kezik. 

�
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A 65/2009. (X. 28.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete
1. számú melléklet a 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelethez

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK ÖVEZETI BESOROLÁSA
I. Fokozottan kiemelt fővárosi közterületek

Margitsziget
Városliget

II. Kiemelt fővárosi közterületek
Alagút
Clark Ádám tér
Deák Ferenc utca
Döbrentei tér
Duna-hidak
Duna-parti területek az Árpád híd és 
Lágymányosi híd között
Felvonulási tér
Feneketlen-tavi park
Gellérthegy
Hajógyári-sziget
Hősök tere
Kossuth Lajos tér
Roosevelt tér
Szent Gellért tér
Szent István park 
Tabán
Vérmező
Vörösmarty tér

III. Minősített fővárosi közterületek

I. kerület
Alagút utca
Alkotás utca
Attila út
Fő utca
Hegyalja út
Krisztina körút
Lánchíd utca
Szarvas tér
Széna tér

II. kerület
Árpád fejedelem útja
Bem József tér
Budakeszi út
Fő utca
Germanus Gyula park
Hidegkúti út
Hűvösvölgyi út
Lajos utca
Margit körút
Moszkva tér
Széna tér
Szilágyi Erzsébet fasor
Tölgyfa utca
Zsigmond tér 

IIII. kerület
Árpád fejedelem útja
Bécsi út
Flórián tér
Lajos utca
Pacsirtamező utca 
Szentendrei út
Vörösvári út

IV. kerület
Árpád út
Váci út

V. kerület
Alkotmány utca
Bajcsy-Zsilinszky út
Deák Ferenc tér
Erzsébet tér
Ferenciek tere
Fővám tér
Jászai Mari tér
József Attila utca
Károly körút
Kossuth Lajos utca
Március 15. tér
Múzeum körút
Nyugati tér
Podmaniczky tér
Szabad sajtó út
Szent István körút
Vámház körút

VI. kerület
Andrássy út
Bajcsy-Zsilinszky út
Dózsa György út
Kodály körönd
Nyugati tér
Oktogon
Teréz körút

VII. kerület
Baross tér
Dózsa György út
Erzsébet körút
Károly körút
Rákóczi út
Thököly út

VIII. kerület
Baross utca
Baross tér
Blaha Lujza tér
Fiumei út
József körút

Hungária körút
Kerepesi út
Kőbányai út
Könyves Kálmán körút
Köztársaság tér
Múzeum körút
Nagyvárad tér
Orczy tér
Orczy út
Rákóczi út
Üllői út

IX. kerület
5. számú 
főközlekedési út
Boráros tér
Ferenc körút
Kálvin tér
Könyves Kálmán körút
Lechner Ödön fasor
Soroksári út
Üllői út
Vámház körút

X. kerület
Fehér út
Kerepesi út
Kőbányai út
Könyves Kálmán körút
Népliget
Üllői út

XI. kerület
Balatoni út
Bartók Béla út
Bocskai út
Budaörsi út
Fehérvári út
Hegyalja út
Irinyi József utca
Kosztolányi Dezső tér
Móricz Zsigmond körtér
Október 23. utca
Szerémi út
Villányi út

XII. kerület
Alkotás utca
Budakeszi út
Istenhegyi út
Krisztina körút
Magyar jakobinusok tere
Szilágyi Erzsébet fasor
Városmajor

XIII. kerület
Dózsa György út
Lehel tér
Nyugati tér
Róbert Károly körút
Szent István körút
Váci út

XIV. kerület
3. számú 
főközlekedési út
Dózsa György út
Hungária körút
Kerepesi út
Kacsóh Pongrác út
Nagy Lajos király útja
Thököly út

XV. kerület
3. számú 
főközlekedési út
Rákos út
Szentmihályi út
XVI. kerület
Szabadföld út
Veres Péter út

XVII. kerület
Ferihegyi út
Pesti út

XVIII. kerület
Üllői út

XIX. kerület
Üllői út

XX. kerület
Helsinki út

XXI. kerület
Kossuth Lajos utca

XXII. kerület
6. számú 
főközlekedési út
Kossuth Lajos utca
Mária Terézia utca

XXIII. kerület
Grassalkovich utca
Helsinki út
IV. Általános elbírálá-
sú közterületek mind-
azok, amelyek az I. és 
II. övezeti kategóriák-
ban nem szerepelnek
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Budapest Főváros Közgyűlésének 
66/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete

 a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §

Az önkormányzati bérlakások eladásának feltételei-
ről szóló 33/1994. (V.10.) Főv. Kgy. rendelet az alábbi új 
16.§-sal egészül ki:

„16.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. §

A vásárcsarnokokról, piacokról szóló 37/1994. (VI.24.) 
Főv. Kgy. rendelet az alábbi új 11.§-sal egészül ki:

 „11.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. §

Egyes önkormányzati jelképek használatáról szóló 
58/1994. (IX.14.) Főv. Kgy. rendelet az alábbi új  16.§-
sal egészül ki:

 „16.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

4. §

A Budapest név felvételéről és használatáról szóló 
59/1994. (IX.14.) Főv. Kgy. rendelet az alábbi új  „Jog-
harmonizációs záradék” címmel és 12.§-sal egészül ki:

„12.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

5. §

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott 
ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű 
által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és 
-kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros 
közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a 
díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. 
rendelet az alábbi új 10.§-sal egészül ki:

„10.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

6. §

A fővárosi közterületek használatáról és rendjéről szó-
ló 59/1995. (X.20.) Főv. Kgy. rendelet az alábbi új 19.§-
sal egészül ki:

„19. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

7. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 
közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. 
(X.20.) Főv. Kgy. rendelet 3.§ (1) bekezdés helyébe az 
alábbi rendelkezés lép:

„(1)  A közterület-használati hozzájárulás iránti ké-
relmet írásban, vagy e rendelet 3. számú melléklete sze-
rinti formanyomtatványon az abban felsorolt mellékletek 
csatolásával együtt, vagy valamennyi, a 3. számú mellék-
letben felsorolt adatot és mellékletet tartalmazó kérelem-
mel lehet benyújtani. A kérelem beadásához szükséges és 
azt segítő dokumentumok elérhetőek a www.budapest.hu 
weboldalon is.”

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X.20.) 
Főv. Kgy. rendelet az alábbi új 13.§-sal egészül ki:

 „13.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

8. §

A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szó-
ló 74/1997. (XII.30.) Főv. Kgy. rendelet az alábbi új 
16.§-sal egészül ki:

„16.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

9. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat közművelődési felada-
tairól szóló 43/1998. (IX.24.) Főv. Kgy. rendelet 3.§ (3) 
bekezdés az alábbi új c) ponttal egészül ki:

„3.§ 
c) szolgáltatásaira vonatkozó információkhoz való 

hozzáférést és tájékoztatást  www.bmknet.hu inter-
netes honlapján keresztül biztosítja.”
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(2) A Fővárosi Önkormányzat közművelődési felada-
tairól szóló 43/1998. (IX.24.) Főv. Kgy. rendelet az aláb-
bi új „Jogharmonizációs záradék” címmel és 7.§-sal egé-
szül ki:

 „7. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

10.§

A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X.15.) Főv. Kgy. rendelet az alábbi új 5.§-sal egészül 
ki:

„5.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

11.§

A Budapesti Várostervezési és Építési Keretszabály-
zatról szóló 47/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet az aláb-
bi új „Jogharmonizációs záradék” címmel és 68.§-sal 
egészül ki:

„68.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

12.§

(1) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
58/2000. (X.26.) Főv. Kgy. rendelet 26.§ (3)-(4) bekez-
dése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(3) A köztemetőben temetkezési szolgáltatás végzése, 
a temetkezési szolgáltatók és egyéb vállalkozók közteme-
tőkben történő munkavégzése az üzemeltető BTI Rt.-hez 
történő előzetes bejelentést követően folytatható.

(4) A temetkezési szolgáltatók (3) bekezdés szerinti 
előzetes bejelentésének az alábbiakra kell kiterjedni:

a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek 
megléte;

b) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellát-
ni szándékozott tevékenységek;

c) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt te-
lephely létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély;

d) annak tudomásul vétele, hogy a köztemető területén 
– az erre a célra kijelölt hely kivételével – temetke-
zési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdetőtáblát 
nem helyezhet el;

e) annak tudomásul vétele, hogy a temetkezési szol-
gáltató a tevékenység ellátása során köteles az 
eltemettetőnek a temetési szertartásra vonatkozó 
rendelkezését – egyházi temetés esetén az egyhá-
zi szertartás rendjének megfelelően – tiszteletben 
tartani;

f) holttest szállítása esetén a közegészségügyi és jár-
ványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti fel-
tételeket kielégítő, erre a célra kialakított járművel 
való rendelkezés.”

(2) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szó-
ló 58/2000. (X.26.) Főv. Kgy. rendelet az alábbi új 34.§-
sal egészül ki:

„34.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

(3) A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 
58/2000. (X.26.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú mellékle-
tét képező „Temetőszabályzat” III. rész „V. A köztemető-
ben végzett szolgáltatások rendje, a létesítmények igény-
bevételének feltételei” című fejezet 1.2. pontjában foglalt 
rendelkezések helyébe az alábbiak lépnek:

„1.2. A BTI Zrt. feladata annak vizsgálata, hogy a 
temetkezési szolgáltatók, illetve vállalkozók a 
szolgáltatás végzése során rendelkeznek-e a jog-
szabályokban előírt követelményekkel [R. 26. § 
(1) bek.].

 A BTI Zrt. a temetkezési szolgáltatók között hátrá-
nyos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

 A köztemetőben temetkezési szolgáltatás végzése, a 
temetkezési szolgáltatók és egyéb vállalkozók köz-
temetőkben történő munkavégzése az üzemeltető 
BTI Rt.-hez történő előzetes bejelentést követően 
folytatható.

 A temetkezési szolgáltatók előzetes bejelentésének 
az alábbiakra kell kiterjedni:

a) a tevékenység gyakorlására jogosító engedélyek 
megléte,

b) a teljes körű temetkezési szolgáltatás köréből ellát-
ni szándékozott tevékenységek,

c) temetkezési szolgáltatás ellátásához megjelölt te-
lephely létesítésével kapcsolatos jegyzői engedély,

d) annak tudomásulvétele, hogy a köztemető területén 
– az erre a célra kijelölt hely kivételével – temetke-
zési szolgáltatásra utaló reklám- és hirdetőtáblát 
nem helyezhet el,

e) annak tudomásulvétele, hogy a temetkezési szolgál-
tató a tevékenység ellátása során köteles az eltemet-
tetőnek a temetési szertartásra vonatkozó rendelke-
zését – egyházi temetés esetén az egyházi szertartás 
rendjének megfelelően – tiszteletben tartani,

f) holttest szállítása esetén a közegészségügyi és jár-
ványügyi szabályokat és az alapvető kegyeleti fel-
tételeket kielégítő, erre a célra kialakított járművel 
való rendelkezés.”

13.§

(1) A sportról szóló 35/2002. (VI.21.) Főv. Kgy. ren-
delet 2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„2.§ A Fővárosi Önkormányzat által alapított vagy 
fenntartott, sportfeladatot ellátó gazdasági, vagy egyéb 
szervezet, sportlétesítmény működése nem lehet elköte-
lezett egyetlen vallás, világnézet vagy politikai irányzat 
mellett sem. A rendeletben rögzített jogok nemre, korra, 
vallásra, politikai, nemzeti, állampolgársági, etnikai, va-
gyoni hovatartozásra vonatkozó különbségtétel nélkül il-
letik meg a fővárosi lakosokat és szervezeteket, illetve a 
sportszolgáltatások igénybe vevőit.”

(2) A sportról szóló 35/2002. (VI.21.) Főv. Kgy. rende-
let 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A Fővárosi Önkormányzat egyes sportfeladatai-
nak ellátásában az 5. §-ban foglaltakon kívül egyéb más 
intézmények, létesítmények és szervezetek mellett kiemelt 
feladata együttműködni: 

a) a budapesti székhelyű és helyben működő sportcé-
lú társadalmi szervezetekkel és ezek közös képvise-
leti szervezeteivel,

b) a területén működő, de nem önkormányzati fenn-
tartású sportlétesítmények tulajdonosaival, illetve 
fenntartóival, a létesítmények működtetésében és 
fejlesztésében,

c) a területén működő nem önkormányzati és nem 
sport alapfeladattal, de sporttevékenységi körrel 
rendelkező intézményekkel, létesítményekkel, szer-
vezetekkel.”

(3) A sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. ren-
delet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) A Fővárosi Önkormányzat a kötelezően és 
önként vállalt sportfeladatokkal kapcsolatos tevékenysé-
gét közvetlenül, továbbá 

– az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságon 
mint szakbizottságon, 

– a főpolgármesteren, 
– a Főpolgármesteri Hivatalon 
 keresztül látja el.

(2) Az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság fel-
adat- és hatáskörét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzata tartalmazza.”

(4) A sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rende-
let 7. §-a az alábbi új (3)-(4) bekezdésekkel egészül ki:

„(3) A Fővárosi Önkormányzat a kötelezően és önként 
vállalt sportfeladatokkal kapcsolatos tevékenységét köz-
vetlenül a BFS Nonprofi t Zrt.-n keresztül látja el.

(4) A Fővárosi Önkormányzat a közszolgáltatási ke-
retszerződés, illetve a mindenkori költségvetési rendelet 
vonatkozó rendelkezései alapján megkötendő éves köz-
szolgáltatási szerződésben foglaltak szerint ad át felada-
tokat és forrásokat a BSF Nonprofi t Zrt.-nek.”

(5)  A sportról szóló 35/2002. (VI.21.) Főv. Kgy. ren-
delet az alábbi új 13.§-sal egészül ki:

„13.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

14.§

A települési folyékonyhulladék-gazdálkodással össze-
függő önkormányzati feladatokról, különösen a telepü-
lési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X.18.) Főv. Kgy. ren-
delet az alábbi új „Jogharmonizációs záradék” címmel és 
26.§-sal egészül ki:

„26. § E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

15. §

A települési szilárdhulladék-gazdálkodással összefüg-
gő önkormányzati feladatokról, különösen a települési 
szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról szóló 61/2002. (X.18.) Főv. Kgy. rendelet 
az alábbi új 45.§-sal egészül ki:

„45.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

16. §

A Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
egyes rendelkezéseinek Budapest főváros területén tör-
ténő végrehajtásáról szóló 83/2005. (XII.16.) Főv. Kgy. 
rendelet az alábbi új 24.§-sal egészül ki:

„24.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

17. §

A lakossági távhő-szolgáltatási díjakról, az áralkalmazá-
si és díjfi zetési feltételekről, valamint a távhőszolgáltatási 
csatlakozási díjakról szóló 84/2005. (XII.16.) Főv. Kgy. 
rendelet az alábbi új 12.§-sal egészül ki:

„12.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

18. §

A közművesítési hozzájárulásról szóló 87/2005. 
(XII.16.) Főv. Kgy. rendelet az alábbi új 7.§-sal egé-
szül ki:

 „7.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
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19. §

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő ön-
kormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértéké-
ről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megille-
tő bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól 
szóló 29/2006. (VI.12.) Főv. Kgy. rendelet  42. §-a az 
alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

20. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII.14.) Főv. Kgy. ren-
delet 6.§ (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Az önkormányzati helyiségek bérbeadására, vagy 
értékesítésére, illetve egyéb módon történő hasznosításá-
ra irányuló döntést megelőzően a helyiség forgalmi (pia-
ci) értéke a 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecs-
lésben meghatározott összeg.”

(2) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII.14.) Főv. Kgy. rende-
let 34.§-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki, egyi-
dejűleg a  34.§ eredeti szövegének jelölése (1) bekezdés-
re változik:

„(2) Az e Rendelet hatálya alá tartozó helyiségek gaz-
dálkodásával kapcsolatos információk hozzáférési lehe-
tősége a www.budapest.hu, valamint a Budapest Főváros 
Önkormányzata vagyonáról, valamint a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló, mindenkor 
hatályos rendelet szerint az e vagyontárgyak gazdálkodá-
sával megbízott szervezet honlapja.”

(3) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII.14.) Főv. Kgy. rende-
let 36.§-a az alábbi új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

21.§

(1) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. rendelet 11.§-a  alábbi új  
(3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (2) bekezdésben foglalt tájékoztatás mellett 
e rendelet hatálya alá tartozó további információk is a 
www.budapest.hu internetes portálon érhetők el.”

(2) A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII.28.) Főv. Kgy. rendelet 85.§-a  alábbi új  
(3) bekezdéssel egészül ki:

 „(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

22. §

Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel 
várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várako-
zás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának sza-
bályozásáról szóló 24/2009. (V.11.) Főv. Kgy. rendelet az 
alábbi új   „Jogharmonizációs záradék” címmel és  58.§-
sal egészül ki:

„58.§ E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

23. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

(2) E rendelet 13. §-ának (4) bekezdése hatálybalé-
péséről külön fővárosi önkormányzati rendelet rendel-
kezik.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 49/2009. 
(IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet 4. § (1) és (3) bekezdése, va-
lamint a 8. § (2) bekezdésének „4. § (2) bekezdése; a 4. § 
(4) bekezdése” szövegrésze hatályát veszti, és ennek kö-
vetkeztében a 4. § (2) és (4) bekezdése külön rendelet-
tel sem lép hatályba; a 8. § (3) bekezdésének „az R. 5. § 
(1) bekezdés felvezető része és a) pontja” szövegrész he-
lyébe pedig „az R. 5. § (1) bekezdés a) pontja” szöveg-
rész lép. 

 dr. Tiba Zsolt s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Európai Parlament és a Tanács 2006 decemberében 
elfogadta a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/
EK irányelvet (a továbbiakban: irányelv), amely 2006. 
december 28-án lépett hatályba, a rendelkezések nem-
zeti jogrendszerekbe történő átültetésére 2009. decem-
ber 28-i határidőt szabott, hogy a tagállamok mindazo-
kat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket 
megalkossák és hatályba léptessék, amelyek szükségesek 
az irányelvnek való megfeleléshez.

Az irányelv által előirányzott tagállami jogalkotási 
feladatok végrehajtása keretében a  magyar jog megfe-
leltetésének fontos része az önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata. Ezzel összefüggésben az irányelv vég-
rehajtásából eredő feladatokról szóló 2055/2008. (V. 9.) 
Korm. határozat 1. h) pontja előírta, hogy a hazai szabá-
lyozás irányelvvel való összhangjának biztosítása érde-
kében kerüljön sor az önkormányzati rendeletek irány-
elvvel érintett konkrét rendelkezéseinek megjelölésére.

Az irányelv átültetéséből eredő feladatok végrehajtá-
sa meghatározott ütemezés szerint történt, amelynek ke-
retében először két lépcsőben átvilágításra kerültek a Fő-
városi Közgyűlés rendeletei. 

Első körben annak a vizsgálatára kellett fókuszálni, 
hogy mely fővárosi önkormányzati rendeletek hozhatók 
összefüggésbe az irányelvvel. Majd ennek megállapítá-
sát követően az érintett fővárosi önkormányzati rendele-
tek mely rendelkezései érintettek az irányelv egyes cik-
keiben meghatározott követelmények által.

Ennek eredményeként megállapításra került, hogy a 
Fővárosi Közgyűlés mely rendeletei állnak összefüggés-
ben az irányelvvel, és ebből következően érintettek az 
irányelv előírásai által, és  azok teljes körű átvilágítása 
szükséges.

Az irányelv által érintett önkormányzati rendeletek át-
világítása során három, a közösségi jog egész rendszerét 
meghatározó alapelvre kellett fi gyelemmel lenni:

– diszkrimináció tilalma, amelynek értelmében nem 
lehet különbséget tenni a hazai és az egyéb tagállamban 
székelő vállalkozások szolgáltatásának nyújtására vonat-
kozó engedélyezési eljárása között. Ennek keretében sem 

közvetve, sem közvetlenül nem lehet a szolgáltatókat 
megkülönböztetni állampolgárság, illetve a jogi szemé-
lyek esetében a letelepedés helye szerinti tagállam tekin-
tetében.

– szükségesség követelménye esetében azt kell vizs-
gálni, hogy az engedélyezési rendszerek, illetve korlá-
tozó intézkedések fenntartása szükséges-e, az közren-
di, közbiztonsági, közegészségügyi, és környezetvédelmi 
szempontokkal alátámasztható, indokolt.

– arányosság követelményének érvényesülése érdeké-
ben azt kell vizsgálni, hogy az engedélyezési rendszerek, 
illetve korlátozások arányosak-e, nem túlzóak-e, illetve 
az adott közérdekű cél, amelyre az engedélyezési rend-
szer épül, nem érhető-e el más módon. Emellett az en-
gedélyezési eljárásokat is át kell tekinteni abból a szem-
pontból, hogy azok egyszerűek-e, biztosítják-e a gyors 
elbírálás lehetőségét. Ennek keretében vizsgálandó, hogy 
az adott közérdekű cél egyszerűbb eljárással, például 
utólagos ellenőrzéssel nem érhető-e el. 

Az irányelv követelményei által értékelni kellett a fő-
városi önkormányzati rendeletek megfelelőségét, amely-
nek eredményeként szükséges jogharmonizációs rende-
letmódosításokat hajtja végre a rendelet.

Részletes indokolás

Az 1.§–22 .§-okhoz

A jogharmonizációs célú rendeletalkotás kapcsán az 
irányelv által érintett önkormányzati rendeletekbe szük-
séges beépíteni egy jogharmonizációs záradékot.

A jogszabályszerkesztésről szóló 12/1987. (XII.29.) 
IM rendelet – amely rögzítette az európai uniós jogi ak-
tusoknak való megfelelésre utalás szabályait – hatályon 
kívül helyezésre került. A 7001/2005. (IK.8.) IM irányelv 
28. pontja rendelkezik a jogharmonizációs záradék miat-
ti jogszabály-módosításról, amelynek szövegezése meg-
egyezik a hatályon kívül helyezett IM rendeletben fog-
lalt szövegezéssel. 

A 23.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

�
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Budapest Főváros Közgyűlésének
 67/2009. (X. 28.) önkormányzati rendelete

 a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányza-
tokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése 
a) pontjában kapott felhatalmazása alapján a díszpolgári 
cím adományozásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

1. §

A díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993.
(VIII.1.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete – Buda-
pest Főváros Közgyűlése által adományozott díszpolgári 
cím kitüntetettjei – az alábbi szöveggel egészül ki:

Méray Tibor

2. §

Ez a rendelet 2009. november 17. napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s.k . dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Közgyűlés az 1993. augusztus 1-jén hatályba lépett 
önkormányzati rendeletével úgy döntött, hogy a díszpol-
gári címet a kitüntetett személyek nevének a 26/1993. 
(VIII.1.) Főv. Kgy. számú rendelet 2. számú mellékleté-
ben történő feltüntetésével adományozza. Ezért szüksé-
ges az új kitüntetett nevével a melléklet módosítása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés meghatározta azon személyt 
(Méray Tibor), akiknek 2009-ben díszpolgári címet ado-
mányoz elismerése jeléül.

2.§-hoz

A rendelet hatálybalépésének napja a főváros egyesí-
tésének évfordulója.

�
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II. RÉSZ

Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlése
2009. augusztus 27-i ülésének

jegyzőkönyvéből

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1181/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 3. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell konst-
rukciójának és cselekvési tervének elfogadására” 
című előterjesztést.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1182/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 11. pontként tárgyalja meg
a „Javaslat a „Hortobágyi kitelepítettek Emlékműve” 
létrehozása céljából forrás biztosítására, és a beruhá-
zási célokmány jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1183/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 20. pontként tárgyalja meg a 
„Javaslat a 4-es metró III. szakaszának megépíté-
séhez kapcsolódóan a KÖZOP keretében megvaló-
sítandó projekt előkészítéséhez szükséges támogatás 
igénylési kérelem benyújtására” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1184/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 9. pontként tárgyalja meg 
a „Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása” 
című előterjesztést.

Határozat 
a Fővárosi Közgyűlés

1185/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 21. pontként tárgyalja meg 
„A 4-es metróhoz kapcsolódóan a Kelenföldi pálya-
udvar térségében tervezett intermodális csomópont 
megvalósításához szükséges 2818/2 hrsz. ingatlan 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adása” című 
előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1186/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 2/a., 2/b. pontként tárgyalja 
meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) 
Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdono-
si jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesz-
téseket.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1187/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előter-
jesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1188/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előter-
jesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1189/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 1/c. pontként tárgyalja meg 
a „Javaslat bizottsági tag cseréjére” című előter-
jesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1190/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 36. pontként tárgyalja meg 
„Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal 
a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizott-
ság 01902/2009. (VII. 8.), 01903/2009. (VII. 8.) 
és 01969/2009. (VII. 8.) számú, végrehajtásukban 
felfüggesztett határozatairól” című előterjesztést.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1191/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
napirendjére veszi és 46. pontként tárgyalja meg 
„A Margit híd lezárása következtében a BKV Zrt. 
közösségi közlekedési hálózatán szükségessé váló 
változtatások fi nanszírozása” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1192/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy 47. pontként tárgyalja meg „Javaslat 
BKV Kombijegy bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1193/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
nem fogadja el a „Javaslat az Esély-Budapest (fővá-
rosi gyermek- és ifjúsági) Alapítvány alapító okira-
tának módosítására” című előterjesztés napirendről 
történő levételére vonatkozó indítványt. 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1194/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
nem   fogadja   el   a   „Javaslat  a  Fővárosi Sza-
bályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására – Budapest  XVIII. ke-
rület, Pestszentlőrinc, Ganz Ábrahám utca–Halomi 
út–közigazgatási határ–Kerékkötő utca által hatá-
rolt  „F1” jelű fejlesztési területre vonatkozóan” 
című előterjesztés napirendről történő levételére 
vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1195/2009.(VIII.27.) Főv.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.
2/a. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szerveze-

ti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 
26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Ön-
kormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak felet-
ti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. 
(XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

2/b. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) 
Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tu-

lajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 
28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

 3. Felterjesztési javaslat a 2020. évi Olimpiai és 
Paralimpiai Játékok rendezésének Budapest által 
történő megpályázását előkészítő törvénytervezet 
elfogadására.

 4. Javaslat a Budapest Egészségügyi Modell konst-
rukciójának és cselekvési tervének elfogadására.

 5. Javaslat a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, 
az áralkalmazási és díjfi zetési feltételekről, vala-
mint a távhőszolgáltatási csatlakozási díjakról szó-
ló 84/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelet mó-
dosítására.

6/a. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára – Budapest XIII. ker., Váci út–Árboc utca–
Esztergomi út–Róbert Károly körút által határolt 
területre vonatkozóan. 

6/b. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára – Budapest  II. ker., Pesthidegkút, Ófalu egyes 
területei. 

6/c. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára – Budapest  XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, 
Ganz Ábrahám utca–Halomi út–közigazgatási ha-
tár–Kerékkötő utca által határolt  „F1” jelű fejlesz-
tési területre vonatkozóan.

6/d. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára –  Budapest XIII. kerület, Frangepán u.–Üteg 
u.–Petneházy u.–Hajdú u. által határolt területre 
vonatkozóan. 

6/e. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sítására – Bp. XV. kerület,  Károlyi Sándor út–
Szántóföld utca találkozásánál lévő 91171/2,3,6 és 
88952 hrsz területek keretövezet-módosítása.

 7. Javaslat a sportról szóló 35/2002. (VI.21.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására.

 8. Budapest Főváros szmogriadó-tervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

 9. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) 
Főv. Kgy. rendelet módosítására. 

10. Javaslat a „Hortobágyi kitelepítettek Emlékműve” 
létrehozása céljából forrás biztosítására, és a beru-
házási célokmány jóváhagyására.

11. Javaslat a Kornis Klára Gyermekotthon és Szak-
iskola speciális gyermekotthonná történő átalakí-
tására. 

12. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító ok-
iratainak módosítására.

13. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzatának 
Utógondozó Otthona (Budakeszi út 67.) gazdasági 
integrációjára a Fővárosi Gyermekvédelmi Intéz-
mények Gazdasági Szervezetéhez. 
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14. Javaslat a működést akadályozó műszaki problé-
mák elhárításához szükséges fedezet biztosítására 
a gyermekvédelmi ágazatban. 

15. Javaslat az Esély-Budapest (fővárosi gyermek- és if-
júsági) Alapítvány alapító okiratának módosítására. 

16. Javaslat csereszerződés megkötésére a 33520 hrsz-ú 
és a 34635 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.

17. Javaslat oktatási ágazati beruházási projektek elő-
irányzat módosítására.

18. Javaslat a TISZK Nonprofi t Kft.-k közszolgáltatá-
si szerződéseinek módosítására.

19. Javaslat kapacitás-átcsoportosításokra a Fővárosi 
Önkormányzat egészségügyi intézményei között.

20. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában 
működő egészségügyi intézmények alapító okira-
tának módosítására a Magyar Államkincstár által 
kiadott hiánypótlási felhívások alapján. 

21. Javaslat a 4-es metró III. szakaszának megépítésé-
hez kapcsolódóan a KÖZOP keretében megvalósí-
tandó projekt előkészítéséhez szükséges támoga-
tás-igénylési kérelem benyújtására.

22. A 4-es metróhoz kapcsolódóan a Kelenföldi pá-
lyaudvar térségében tervezett intermodális csomó-
pont megvalósításához szükséges 2818/2 hrsz. in-
gatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.

23. Javaslat az egészségügyi intézmények – 2009. évi 
létszámcsökkentéshez kapcsolódóan felmerült 
költségek miatti – támogatására és a központi költ-
ségvetési támogatás igényléséhez benyújtandó pá-
lyázathoz kapcsolódó döntésekre. 

24. Javaslat a Segély Helyett Esély Alapítvány támo-
gatására, Budapest XXII. ker., Jókai Mór u. 21–23. 
ingatlan fűtési rendszer felújítása. 

25. Előterjesztés a fővárosi egészségügyi intézmé-
nyek 2009. évi kamasz és felnőtt lakossági szű-
rő programjairól (Heim Pál Gyermekkórház, 
Uzsoki utcai Kórház, Szent Imre Kórház, Közpon-
ti Stomatológiai Intézet, Károlyi Sándor Kórház 
és Rendelőintézet, Visegrádi Rehabilitációs Szak-
kórház és Gyógyfürdő, Egyesített Szent István és 
Szent László Kórház–Rendelőintézet, Szent János 
Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai).

26. Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intéz-
mények alapító okiratának módosítására.

27. A FŐSZINFORM alapító okirat módosítása a 
MÁK hiánypótlási felhívása alapján. 

28. Budapest Főváros Brüsszeli Irodája megvásárlásá-
nak engedélyokirata. 

29. Kötelezettségvállalás fedezet biztosítására a Bu-
dapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen ke-
letkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, el-
helyezése/hasznosítása tárgyában 9 évre kiírandó 
közbeszerzési eljáráshoz.

30. Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 
kapcsolódó létesítményei projekthez fedezetbizto-
sítás a vízterhelési díj (adó) kötelezettségének pró-
baüzemi teljesítéséhez. 

31. Budai Duna-parti Főgyűjtő (BMC) építéséhez kap-
csolódó (Erzsébet híd–Batthyány tér között) átfo-
gó városkép-rendezési javaslat engedélyokirata.

32. A Fővárosi Önkormányzat ICLEI tagságának meg-
erősítése.

33. Javaslat az Energie-Cités hálózathoz történő csat-
lakozáshoz. 

34. Javaslat a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság alapító 
okiratának módosítására.

35. Javaslat a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító 
okiratának módosítására. 

36. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a Főpol-
gármesteri Hivatal számára, a magyar és külföl-
di időszaki kiadványok beszerzéséhez szükséges 
pénzügyi fedezet biztosításához. 

37. A Fővárosi Közgyűlés üléseinek siketek és na-
gyothallók számára történő elérhetősége.

38. Az SZMSZ 55/B. § szerinti határozathozatal a 
Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság 
01902/2009. (VII.8.); 01903/2009. (VII.8.) és 
01969/2009. (VII.8.) számú, végrehajtásukban 
felfüggesztett határozatairól.

39. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofi t 
Kft. 2009. évi közszolgáltatási szerződésének meg-
kötésére. 

40. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatás-
sal, valamint a kerület beruházásában 1999 óta 
megépült Budapest XVI. kerületi szennyvízcsator-
na-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő 
átadás-átvételének módosítására.

41. Javaslat a Budapest XIX. kerület, Ady Endre út 
üzemeltetési feladatainak átvételére és tulajdonjo-
gának megszerzésére. 

42. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Volánbusz Zrt. 
részéről az Újpest-Városkapu Intermodális Közös-
ségi Közlekedési Csomópont fejlesztéséhez. 

43. Budapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 
19916/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 

44. Javaslat megállapodások megkötésére a FIMÜV 
Zrt.-vel.

45. A BFVK Zrt-vel kötött forgalomképes stratégi-
ai portfolióállomány egyéb jellegű vagyonkeze-
lésére, valamint az üzleti célú portfolióállomány 
egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbí-
zási szerződése meghosszabbítása.

46. Javaslat a Budapesti Szociális Forrásközponttal 
kötött közszolgáltatási szerződés módosítására. 

47. A Margit híd lezárása következtében a BKV Zrt. 
közösségi közlekedési hálózatán szükségessé váló 
változtatások fi nanszírozása.

48. Javaslat BKV kombijegy bevezetésére.
49. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján in-

dult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági hatá-
rozatokról. 

50. Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások 
Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatá-
ra jelentéstételi határidejének módosítása.
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51. Javaslat egyedi támogatás utalásának engedélye-
zésére. 

52. Javaslat társadalmi szervezetek és alapítványok ré-
szére átutalások engedélyezésére a „8440 Kulturá-
lis és közösségi rendezvények kerete” és a „8418 
Kulturális jellegű támogatások” kerete terhére. 

53. Javaslat társadalmi szervezetek részére átutalások 
engedélyezésére a „8446 Nagyrendezvények kere-
te” terhére. 

54. Javaslat a 8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági ke-
ret cím terhére történő támogatás utalásának enge-
délyezésére. 

55. Javaslat a 2009. évi 8212 Esélyegyenlőségi célú 
bizottsági keret terhére alapítványok, társadalmi 
szervezetek támogatására. 

56/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról.

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

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1196/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
tudomásul veszi Bánsághi Tamás 2009. augusz-
tus 27-i hatályú lemondását városrendészeti bi-
zottsági tagságáról és egyidejűleg megválasztja 
Devánszkiné dr. Molnár Katalint a Városrendészeti 
Bizottság tagjának 2009. augusztus 27-i hatállyal.

Határidő: 2009. augusztus 27.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

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

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1197/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
tudomásul veszi Ruzsics Milán 2009. augusztus 27-i 
hatályú lemondását  informatikai bizottsági tagsá-
gáról és egyidejűleg megválasztja Intzoglu Istvánt 
az Informatikai Bizottság tagjának 2009. augusztus 
27-i hatállyal.

Határidő: 2009. augusztus 27.
Felelős: dr. Demszky Gábor

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

Előadó: John Emese

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1198/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
tudomásul veszi Merker Dávid 2009. augusztus 25-i 
hatályú lemondását  városüzemeltetési és környe-
zetgazdálkodási bizottsági tagságáról és egyidejű-
leg megválasztja Kovács Leventét a Városüzemel-
tetési és Környezetgazdálkodási Bizottság tagjának 
2009. augusztus 27-i hatállyal.

Határidő: 2009. augusztus 27.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2/a.; 2/b. pontja: Javaslat a Fővárosi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fő-
városi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak fe-
letti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 
28.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: 2/a. dr. Demszky Gábor 
  2/b. dr. Bőhm András, Lakos Imre, 
        Hock Zoltán, Katona Kálmán

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1199/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1200/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
nem fogadja  el  Kovács  Balázsnak  és  Tarlós Ist-
vánnak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. 
Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jo-
gok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására vonatkozó indítványát, 
mely szerint: „Budapest Főváros Közgyűlése a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 
16. § (1) bekezdésében, valamint 18. § (1) bekezdé-
sében kapott felhatalmazás alapján a következő ren-
deletet alkotja: 1. § (1) „A Fővárosi Önkormányzat 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. 
(III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 
5. sz. melléklet „II. A Közgyűlés által a bizottságokra 
átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet a „Gazdasá-
gi Bizottság” cím 19. pontja hatályát veszti. 
(2) Az SZMSZ 10. § (3) bekezdésének első monda-
ta helyébe a következő szövegrész lép:
„A főpolgármester az indítvány benyújtásától számí-
tott 8 napon belülre köteles az ülést összehívni.”…
(3) Az SZMSZ 4. sz. mellékletének 7 pontja (7. 
Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 7 fő”) hatályát 
veszti.”
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A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 45/2009. 
(IX. 5.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Ön-
kormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet, valamint 
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 3. pontja: Felterjesztési javaslat a 2020. 
évi Olimpiai és Paralimpiai Játékok rendezésének Buda-
pest által történő megpályázását előkészítő törvényterve-
zet elfogadására.

Előadók: dr. Demszky Gábor, Hagyó Miklós, 
  Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1201/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
élve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 101. §-ában foglalt felterjesztési jo-
gával, az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tar-
talommal kezdeményezi a Kormánynál a „2009. évi 
(    ) törvény a 2020. évi nyári Olimpiai és Paralimpiai 
játékok rendezésére vonatkozó pályázatról” című 
törvénytervezet elfogadását.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1202/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a 2. sz. mellékletben 
szereplő, a miniszterelnök úrnak írt levél aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapest Egészség-
ügyi Modell konstrukciójának és cselekvési tervének el-
fogadására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1203/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a Budapest Egészségügyi Modell konstrukcióját az 
1. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint 
a BEM projekt keretében kidolgozott Egészség-
politikai Koncepciót az Egészségügyi Bizottság 
(125/2009. (IV. 29.) Eü. Biz. sz. határozat) javasla-
ta alapján a 2. számú melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja azzal, hogy ezen döntés önmagában nem 
minősül a Fővárosi Önkormányzat részéről anyagi 
kötelezettségvállalásnak.

Határidő: 2009. augusztus 27.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1204/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Úgy dönt, hogy a Budapest Egészségügyi Modellt a 
Fővárosi Egészségközpont Zrt. kijelölésével kíván-
ja megvalósítani, ennek megfelelően gondoskodni 
kíván az I. fázisban meghatározott tevékenységek 
végrehajtásához szükséges forrásokról.

Határidő: 2009. augusztus 27.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1205/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A reorganizáció szervezeti hátterének megteremté-
se érdekében a Fővárosi Egészségközpont Zrt. jegy-
zett tőkéjét a Gt. 248. § (1) bek. a) pontja alapján, új 
részvények forgalomba hozatalával, 422 000 000 Ft 
azaz Négyszázhuszonkettő millió forint összeggel 
megemeli azzal, hogy a tőkeemelés teljes egészében 
készpénz szolgáltatásával történik. A Társaság a tő-
keemelés során 422 db, azaz négyszázhuszonkettő 
darab, egyenként 1 000 000 Ft (azaz egymillió fo-
rint) névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállí-
tott új törzsrészvényt bocsát ki, azok névértékén. Je-
len alaptőke emelést követően a Társaság alaptőkéje 
434 000 000 Ft (azaz négyszázharmincnégy millió 
forint), amely teljes egészében készpénz. A Társa-
ság alaptőkéje 434 db (azaz négyszázharmincnégy 
darab), egyenként 1 000 000 Ft (azaz egymillió fo-
rint) névértékű névre szóló, nyomdai úton előállí-
tott, „A” sorozatú törzsrészvényből áll.

Határidő: 2009. augusztus 27. 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1206/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Úgy dönt, hogy a 422 db, azaz négyszázhuszonkettő 
darab, egyenként 1 000 000 Ft (azaz egymillió forint) 
névértékű, névre szóló, nyomdai úton előállított új 
törzsrészvényt azok névértékén átveszi, a részvények 
névértékét megfi zeti és ezzel a részvények Budapest 
Főváros Önkormányzata tulajdonába kerülnek.

Határidő: 2009. augusztus 27.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1207/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A Fővárosi Egészségközpont Zrt. alaptőke-emelé-
sének végrehajtásához kapcsolódóan csökkenti a 
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátala-
kításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát 
422 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel 
megemeli a „8112 Fővárosi Egészségközpont Zrt. 
törzstőke befi zetés” címen belül az önkormányzati 
beruházások előirányzatát.

1208/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjék az 
alaptőke, azaz 422 M Ft Fővárosi Egészségközpont 
Zrt. 10700206-48700708-51300009 számú bank-
számlájára történő átutalásáról.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
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1209/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a „Fővárosi Egészségközpont Zrt.” címe: 
1052 Budapest, Városház u. 9–11. alapító okiratát a 
4/B. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri 
a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás alá-
írására, valamint a módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okirat 4/C. számú melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. augusztus 27.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1210/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A Budapest Egészségügyi Modell megvalósítása 
érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék az ön-
kormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó 
kiadásokra” cím előirányzatát 588 M Ft-tal, és ez-
zel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új 
„91.. Fővárosi Egészségközpont Zrt. céltartalék a 
BEM megvalósítására” cím előirányzatát.

1211/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a „91.. Fővárosi 
Egészségközpont Zrt. céltartalék a BEM megvaló-
sítására” beruházási célú felhasználása érdekében 
gondoskodjon a pénzeszköz-átadási megállapodás 
részletes kidolgozásáról és a Közgyűlés szeptem-
beri ülése elé terjesztéséről.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. szeptemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1212/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Egyetért a Budapest Egészségügyi Modell kereté-
ben kidolgozott – a Fővárosi Önkormányzat által 
fenntartott kórházak reorganicáziójának, illetve 
integrált irányításának megvalósítására irányuló 
– projektek végrehajtásának 2010. I. negyedév-
ben való megkezdésével és felkéri a főpolgármes-
tert, hogy vizsgáltassa meg az előterjesztésben és 
mellékleteiben megfogalmazott modell (ennek 
keretében a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel 
esetlegesen köthető közszolgáltatási szerződést is) 
megvalósításának feltételeit és azt terjessze a Fővá-
rosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. októberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1213/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010. évi kezdés-
sel tervezett projektek megvalósítására a 2010. évi 
költségvetésben a Fővárosi Egészségközpont Zrt. 
BEM egészségügyi reorganizációs és hatékonyság-
javító projektek céljára 1500 M Ft fedezetet biztosít.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésének előkészítése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a helyben központosított közbeszerzé-
si rendszerről, valamint a helyi központi beszerző 
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. 
(IX. 5.) önkormányzati rendeletét az 5. számú mel-
léklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 47/2009. (IX. 5.) önkormányzati rende-
letét a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi 
költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. 
rendelet módosításáról a 6. számú melléklet szerinti 
tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1214/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Szabályozási Keretterv-
vel kapcsolatos 6/a, 6/b, 6/c, 6/d, 6/e. napirendi 
pontokat később tárgyalja az ülés folyamán.

A napirend 5. pontja: Javaslat a lakossági távhőszol-
gáltatási díjakról, az áralkalmazási és díjfi zetési felté-
telekről, valamint a távhőszolgáltatási csatlakozási dí-
jakról szóló 84/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelet 
módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2009. (IX.5.) önkormányzati rende-
letét a lakossági távhőszolgáltatási díjakról, az ár-
alkalmazási és díjfi zetési feltételekről, valamint 
a távhőszolgáltatási csatlakozási  díjakról szóló 
84/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

  

A napirend 6. pontja: Javaslat a sportról szóló 
35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2009. (IX.5.) Főv. Kgy. rendeletét a 
sportról szóló 35/2002. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet 
módosításáról a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 7. pontja: Budapest Főváros szmogria-
dó-tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet 
módosítása.

Előadó: Hagyó Miklós
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A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 50/2009. (IX.5.) önkormányzati rende-
letét Budapest főváros szmogriadó-tervéről szóló 
69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1215/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
felkéri a főpolgármestert: vizsgálja meg, hogy a 
BKV Zrt. rendelkezik-e megfelelő intézkedési terv-
vel a szmogriadó tájékoztatási és riasztási fokozatai 
esetén a tömegközlekedés előnyben részesítésével 
összefüggésben, és annak eredményeként a további 
szükséges intézkedésre vonatkozó javaslatait ter-
jessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2009. október 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1216/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a 
BKV buszok motorjainak – a szmogrendelet előírá-
sai szerinti – cseréjének lehetőségeit és költségeit. 
A vizsgálat eredményét terjessze a Közgyűlés no-
vemberi ülése elé.

Határidő: a Közgyűlés 2009. novemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. 

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) 
Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 51/2009. 
(IX. 5.) önkormányzati rendeletét a melléklet sze-
rinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a „Hortobágyi kitele-
pítettek Emlékműve” létrehozása céljából forrás biztosí-
tására, és a beruházási célokmány jóváhagyására.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Hock Zoltán, 
  John Emese, dr. Steiner Pál, Tarlós István

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1217/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
egyetért a Hortobágyi kitelepítettek emlékműve lét-
rehozásával – a befogadott módosító indítvánnyal 
– és ennek érdekében az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztériummal kötendő pénzeszköz-átadás–átvételi 

megállapodás előkészítésével. Az Oktatási és 
Kulturális Minisztériummal történő pénzeszköz-
átadás–átvételi megállapodás megkötéséig a Fővá-
rosi Önkormányzat 30,0  M Ft-ot biztosít az emlék-
mű létrehozásához.

1218/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tar-
talék” kiadási előirányzatát 30,0 M Ft-tal és ezzel 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 
Évközi indítású beruházások” címen belül az új 
„Hortobágyi kitelepítettek emlékműve létrehozá-
sa” feladat előirányzatát. A feladat összköltsége 
30,0 M Ft.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendelet módosítására vonat-
kozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-
des ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1219/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Közgyű-
lés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekez-
dése alapján a Budapest Főváros Önkormányzata és 
intézményei beruházási és felújítási tevékenysége 
előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításá-
nak rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. ren-
delet 8. § (2) bekezdésében a Kulturális Bizottság 
és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság részére 
biztosított hatáskört és jóváhagyja a „Hortobágyi 
kitelepítettek emlékműve létrehozása” tárgyú cél-
okmányt a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert a célokmány aláírására.

Határidő: a költségvetés módosítás jóváhagyását kö-
vetően 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1220/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h. 
úgy  dönt,  hogy a soron  következő  napirendi pont-
ként tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket: 
– Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 

szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sítására – Budapest XIII. ker., Váci út–Árboc ut-
ca–Esztergomi út–Róbert Károly körút által hatá-
rolt területre vonatkozóan. 

– Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sítására – Budapest  II. ker., Pesthidegkút, Ófalu 
egyes területei. 

– Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szó-
ló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítá-
sára – Budapest  XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, 
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Ganz Ábrahám utca–Halomi út–közigazgatási 
határ–Kerékkötő utca által határolt  „F1” jelű fej-
lesztési területre vonatkozóan.

– Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módo-
sítására –  Budapest XIII. kerület, Frangepán u.–
Üteg u.–Petneházy u.–Hajdú u. által határolt terü-
letre vonatkozóan. 

– Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet mó-
dosítására – Bp. XV. kerület,  Károlyi Sándor út–
Szántóföld utca találkozásánál lévő 91171/2,3,6 
és 88952 hrsz. területek keretövezet módosítása.

A napirend 10/a. pontja: Javaslat a Fővárosi Sza-
bályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására – Budapest XIII. ker., Váci út–
Árboc utca–Esztergomi út–Róbert Károly körút által ha-
tárolt területre vonatkozóan. 

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1221/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének mó-
dosításáról szóló 52/2009. (IX. 5.) önkormányzati 
rendeletének a Budapest XIII. ker., Váci út–Árbóc 
utca–Esztergomi út–Róbert Károly körút által hatá-
rolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 
52/2009. (IX. 5.) önkormányzati rendeletét a Fő-
városi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1222/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 10/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Sza-
bályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására – Budapest  II. ker., Pesthidegkút, 
Ófalu egyes területei. 

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1223/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a II.  kerületi  Önkormányzat  kezdeményezése alap-
ján elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének mó-
dosításáról szóló 53/2009. (IX. 5.) önkormányzati 
rendeletének a Budapest II. kerület, Pesthidegkút, 
Ófalu egyes – Moschbach park, Hidegkúti út és a 
Paprikás-patak találkozásában lévő telek, valamint 
a Paprikás-patak, Templom utca, Patakhegyi utca, 
Rákos utca, Váry köz, Mester utca által lehatárolt 
kastélytömb – területeire vonatkozó mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 
53/2009. (IX. 5.) önkormányzati rendeletét a Fővá-
rosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 
15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1224/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
felkéri  a  főpolgármestert,  hogy  a  módosítás fő-
városi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10/c. pontja: Javaslat a Fővárosi Sza-
bályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. 
Kgy. rendelet módosítására – Budapest  XVIII. kerü-
let, Pestszentlőrinc, Ganz Ábrahám utca–Halomi út–köz-
igazgatási határ–Kerékkötő utca által határolt  „F1” 
jelű fejlesztési területre vonatkozóan.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1225/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
nem fogadja el Ughy Attilának az előterjesztés tár-
gyalásának – következő rendes ülésre történő – el-
napolására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1226/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről 
szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének 
módosításáról szóló 54/2009. (IX. 5.) önkor-
mányzati rendeletének a Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc, Ganz Ábrahám utca–Halomi út–
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közigazgatási határ–Kerékkötő utca által határolt 
külterületi fejlesztési területre vonatkozó 1. sz. 
mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 
54/2009. (IX. 5.) önkormányzati rendeletét a Fő-
városi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. 
(X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1227/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővá-
rosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondos-
kodjon.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10/d. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabá-
lyozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. ren-
delet módosítására –  Budapest XIII. kerület, Frangepán 
u.–Üteg u.–Petneházy u.–Hajdú u. által határolt terület-
re vonatkozóan. 

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1228/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
az előterjesztés tárgyalását elnapolja.

A napirend 10/e. pontja: Javaslat a Fővárosi Sza-
bályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. 
rendelet módosítására – Bp. XV. kerület,  Károlyi Sándor 
út–Szántóföld utca találkozásánál lévő 91171/2,3,6 és 
88952 hrsz. területek keretövezet-módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1229/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
nem fogadja el a Fővárosi Szabályozási Keretterv-
ről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének 
módosítási javaslatát a Budapest XV. kerület Ká-
rolyi Sándor út–Szántóföld utca találkozásánál lévő 
91171/2,3,6 és 88952 hrsz. területre vonatkozó 
1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érin-
tett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 11. pontja: Javaslat a Kornis Klára Gyer-
mekotthon és Szakiskola speciális gyermekotthonná tör-
ténő átalakítására. 

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1230/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat Kornis Klára 
Gyermekotthon és Szakiskola speciális gyermek-
otthonná történő intézményi átszervezését a súlyos 
disszociális tüneteket mutató és pszichoaktív sze-
rekkel küzdő lányok ellátására azzal, hogy a szük-
séges pénzügyi fedezetet a gyermek- és ifjúságvé-
delmi ágazat belső erőforrások átcsoportosításával 
biztosítja.

Határidő: 2009. szeptember 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1231/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Az intézmény tevékenységének változása miatt 
2009. szeptember 1-jei hatállyal módosítja Bu-
dapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára 
Gyermekotthona és Szakiskolája (1042 Budapest, 
Árpád út 199.) alapító okiratát a 2. számú melléklet 
szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az 
alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat 3. számú melléklet szerinti aláírására és ki-
adására.

Határidő: 2009. október 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1232/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy készüljön előter-
jesztés a Közgyűlés 2010. februári rendes ülésére 
a Kornis Klára Gyermekotthon Szakiskolájának 
2010-2011-es tanévtől történő további működésére 
vonatkozóan.

Határidő: a Közgyűlés 2010. februári rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat gyermekvédelmi in-
tézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1233/2009.(VIII.27.)Főv.Kgy.h.
módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Vasvári Pál Gyermekotthona (1121 Budapest, Bu-
dakeszi út 48.) alapító okiratát az 1.b) számú mel-
léklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármes-
tert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
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pító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalom-
mal történő aláírására és kiadására. 

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon  belül 
Felelős: dr. Demszky Gábor

1234/2009.(VIII.27.)Főv.Kgy.h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Cseppkő utcai Gyermekotthona (1025 Budapest, 
Cseppkő u. 74.) alapító okiratát a 2.b) számú mel-
léklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármes-
tert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint 
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ala-
pító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalom-
mal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon  belül 
Felelős: dr. Demszky Gábor

1235/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 
Budapest, Alföldi u. 9–13.) alapító okiratát a 3.b) 
számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fő-
polgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat 3.c) számú melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására és kiadására. 

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül 
Felelős: dr. Demszky Gábor

1236/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
József Attila Gyermekotthona (1191 Budapest, 
József Attila 65-69.) alapító okiratát a 4.b) számú 
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpol-
gármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat 4.c) számú melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására és kiadására. 

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül 
Felelős: dr. Demszky Gábor

1237/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Kaffka Margit Gyermekotthona (1122 Budapest, 
Acsády Ignác u. 3.) alapító okiratát a 5.b) számú 
melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpol-
gármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat 5.c) számú melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására és kiadására. 

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül 
Felelős: dr. Demszky Gábor

1238/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi 
út 33.) alapító okiratát a 6.b) számú melléklet sze-
rinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az ala-

pítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
6.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő 
aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül 
Felelős: dr. Demszky Gábor

1239/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának 
Gyermekotthona (1023 Budapest, Bólyai u. 11.) 
alapító okiratát a 7.b) számú melléklet szerinti tar-
talommal. Felkéri a főpolgármestert az alapítóok-
irat-módosítás aláírására, valamint a módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7.c) 
számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírá-
sára és kiadására. 

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül 
Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 55/2009. (IX. 5.) önkormányzati rende-
letét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. 
Kgy. rendelet módosításáról a 8. számú melléklet 
szerinti tartalommal. 

A napirend 13. pontja: Javaslat Budapest Főváros 
Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út 
67.) gazdasági integrációjára a Fővárosi Gyermekvédel-
mi Intézmények Gazdasági Szervezetéhez.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1240/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, 
mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 
a Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondo-
zó Otthona (Budakeszi út 67.) pénzügyi–gazdál-
kodási feladatait – a gazdaságosabb, hatékonyabb 
és szakszerűbb ellátás érdekében – 2010. január 
1-jétől a Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények 
Gazdasági Szervezete látja el.
2010. január 1-jétől a Budapest Főváros Önkormány-
zatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út 67.) és a 
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági 
Szervezete létszámkeretét az alábbiak szerint rögzíti:

Intézmény neve Létszámkeret 
(fő)

Budapest Főváros Önkormány-
zatának Utógondozó Otthona 34

Fővárosi Gyermekvédelmi Intéz-
mények Gazdasági Szervezete 163
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A gazdasági integráció előkészítésével és lebonyo-
lításával összefüggő többletfeladatok elismerése 
fedezetének biztosítása érdekében egyszeri jelleg-
gel csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati 
szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím 
működési tartalék előirányzatát 2000 E Ft-tal, egy-
idejűleg azonos összeggel megemeli a „9153 Gyer-
mek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” 
cím működési tartalék 2009. évi előirányzatát. 
Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez 
kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javas-
latot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2009. szeptemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átszervezés elő-
készítését kezdje meg.

Határidő: Közgyűlési döntés után haladéktalanul
Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010. évi költség-
vetés tervezéséhez Budapest Főváros Önkormány-
zatának Utógondozó Otthona keretszámait bontsa 
meg.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: dr. Demszky Gábor

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó 
Otthona pénzügy-gazdálkodási feladatainak átszer-
vezése következtében a 4 álláshely végleges meg-
szüntetéséből adódó megtakarítást 2010. január 
1-jétől tartósan elvonja. 

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezésekor
Felelős: dr. Demszky Gábor 

2010. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona 
alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti 
tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító-
okirat-módosítás aláírására, valamint a módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő 
aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

2010. január 1-jei hatállyal módosítja a Budapest 
Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermek-
védelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 
Budapest, Kerepesi út. 33.) alapító okiratát a 2.b)  
számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a fő-
polgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági 
Szervezete (Budapest VIII., Kerepesi út. 33.) és a 
hozzá tartozó intézmények közötti együttműködési 
megállapodás módosításáról.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a működést akadá-
lyozó műszaki problémák elhárításához szükséges fede-
zet biztosítására a gyermekvédelmi ágazatban. 

Előadó: Horváth Csaba 

 Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1241/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
nem fogadja el Kucsák László módosító indítvá-
nyát, mely szerint: „… felkéri a főpolgármestert, 
hogy a beérkezett árajánlatokról, a keretösszeg 
felhasználásáról, a munkálatok alakulásáról adjon 
részletes, írásos tájékoztatást.”

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés októberi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1242/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
kötelezettséget vállal a Fővárosi Gyermekvédelmi 
Intézmények Gazdasági Szervezete székhelyének 
alagsor, fűtés- és melegvízrendszerek részleges fel-
újítási feladataira. Ennek érdekében csökkenti a „9300 
Általános tartalék” előirányzatát 14 000 E Ft-al, ezzel 
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4301 
Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági 
Szervezete” támogatási és kiadási, azon belül a cél-
jelleggel támogatott intézményi felújítási előirány-
zatát, és tervbe veszi a „Fővárosi Gyermekvédelmi 
Intézmények Gazdasági Szervezete székhelyének 
alagsor, fűtés- és melegvízrendszerek részleges fel-
újítása” elnevezésű feladatot.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vonatkozó döntés-
hez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási 
javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő ren-
des ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja mun-
káját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv 
rögzíti.)

A napirend 16. pontja: Javaslat csereszerződés meg-
kötésére a 33520 hrsz-ú és a 34635 hrsz-ú ingatlanok vo-
natkozásában.

Előadók: Hagyó Miklós, Horváth Csaba
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1244/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy a „8513 Tárgyi eszköz értékesíté-
se” címen tervbe vesz 350 000 E Ft bevételt, mely 
a 33520 helyrajzi számon felvett, természetben 
Budapest VII. kerület, Damjanich u. 4. szám alatt 
található ingatlan értékesítéséből származik, továb-
bá a „8501 Intézményi működési bevétel” címen 
87 500 E Ft bevételt a 33520 helyrajzi számon fel-
vett, természetben Budapest VII. kerület, Damja-
nich u. 4. szám alatt található ingatlan értékesíté-
séhez kapcsolódó áfa vonatkozásában, csökkenti a 
„9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 
87 500 E Ft összeggel, és egyidejűleg azonos összeg-
gel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” 
cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát, 
valamint megemeli a „9112 Évközi indítású beruhá-
zások” címen belül az új „Budapest VIII. kerület, 
Bezerédi u. 14–16. számú ingatlan vásárlása” fel-
adat előirányzatát 437 500 E Ft összeggel.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2009. évi szeptembe-
ri rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1245/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó előirányzat-módosítást terjessze a Közgyű-
lés elé.

Határidő: Fővárosi Közgyűlés 2009. évi szeptembe-
ri rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1246/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. 
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel 
magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. 
rendelet 18. § a) pontja szerint a Gazdasági Bizott-
ságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja, megköti 
a csereszerződést a jelen előterjesztés 5. sz. mellék-
lete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgár-
mestert a csereszerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1247/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen előterjesztés 
5. sz. mellékletét képező csereszerződés megköté-
sének következtében jelentkező, a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonát képező 33520 helyrajzi számon 
felvett, természetben Budapest VII. kerület, Damja-
nich u. 4. szám alatt található ingatlan átadása kap-
csán felmerülő 87 500 E Ft áfa, azaz nyolcvanhét-

millió-ötszázezer forint áfaösszegnek a Budapest 
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat 
részére történő megfi zetéséről gondoskodjon.

Határidő: csereszerződés aláírását követő 30 napon 
belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1248/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. 
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleg-
gel magához vonja az SZMSZ 5. sz. melléklete, a 
Közgyűlés által a Gazdasági Bizottságra átruházott 
hatáskörök jegyzékének 57. pontja szerint a Gaz-
dasági Bizottságra átruházott hatáskört, és 2009. 
szeptember 1. napjával jóváhagyja, megköti a 
2096/2007. (XII. 20.) Főv. Kgy. határozattal elfo-
gadott, a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt. 
között létrejött vagyongazdálkodási keretszerződés 
4/B. sz. mellékletét módosítja a jelen előterjesztés 
7. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felké-
ri a főpolgármestert a szerződésmódosítás aláírásá-
ra és kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1249/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010. évi költség-
vetésben biztosítsa az adott ingatlan felújításához 
szükséges keretet, és a felújítás feltételének kialakí-
tásába vonják be a szakértői bizottságok képviselőit.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat oktatási ágazati be-
ruházási projektek előirányzat-módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1250/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy a KMOP 4.1.1/A Építőipari TISZK 
projekt megvalósítása érdekében megemeli az 
„Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című 
feladat előirányzatát 77 M Ft-tal. Ennek érdekében 
csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” cí-
men belül a „Kós Károly Középiskolai Kollégium 
rekonstrukció” előirányzatát 67 M Ft-tal, továbbá 
a „3111 Kós Károly Kollégium” cím támogatá-
si és kiadási, ezen belül a Céljelleggel támogatott 
intézményi felújítás előirányzatán belül az „Épület 
részleges felújítása” feladat előirányzatát 10 M Ft-
tal, és ezzel egyidejűleg 77,0 M Ft-tal megemeli 
a „3567 Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola” 
cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházás „Építőipa-
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ri TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” előirányzatát. 
A KMOP 4.1.1/A Építőipari TISZK projekt össz-
költsége 1 110 880 E Ft-ra változik, továbbá az 
„Építőipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című 
feladat összköltsége 247,0 M Ft-ra módosul. „Kós 
Károly Középiskolai Kollégium rekonstr.” össz-
költsége 398,0 M Ft-ra módosul. 

1251/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Úgy dönt, hogy a KMOP-4.1.1/A Szily TISZK pro-
jekt megvalósítása érdekében megemeli a „Szily 
TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladat elő-
irányzatát 50,0 M Ft-tal. Ennek érdekében az éves 
költségvetésben csökkenti a „3111 Kós Károly 
Kollégium” cím támogatási és kiadási, ezen belül 
a Céljelleggel támogatott intézményi felújítás elő-
irányzatán belül az „Épület részleges felújítása” 
feladat előirányzatát 50 M Ft-tal, és ezzel egyidejű-
leg megemeli a „3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű 
Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium” 
cím támogatási és kiadási, ezen belül a céljelleg-
gel támogatott intézményi beruházás„Szily TISZK 
KMOP 4.1.1/A önrésze” előirányzatát 50 M Ft-tal. A 
„KMOP-4.1.1/A Szily TISZK projekt”  összköltsége 
1.062.500 eFt-ra változik, továbbá a „Szily TISZK 
KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladat összköltsége 
162,5 M Ft-ra módosul.

1252/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésekhez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot 
terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: Közgyűlés szeptemberi rendes ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1253/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Jóváhagyja az 5418. és 5423. azonosító számú be-
ruházási engedélyokiratok és az 5291. azonosító 
számú célokmány módosítását az 1., 2. és 3. sz. 
mellékletek szerinti tartalommal, és felkéri a fő-
polgármestert az okiratok aláírására, egyidejűleg 
hatályon kívül helyezi az 5867. azonosító számú 
Kós Károly Kollégium épület részleges felújítása 
engedélyokiratot.

Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 18. pontja: Javaslat a TISZK Nonprofi t 
Kft.-k közszolgáltatási szerződéseinek módosítására.

Előadó: Horváth Csaba 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1254/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a Nonprofi t Kft tisztségviselői megbízatásának 
2009. december 31. napjáig történő meghosszabbí-
tása miatt az ÉPTISZK Észak Pesti Térségi Integrált 
Szakképző Központ Nonprofi t Korlátolt Felelőssé-
gű Társasággal kötött Közszolgáltatási Szerződést 
a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja, és 
felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás alá-
írására és kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1255/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A Nonprofi t Kft. tisztségviselői megbízatásának 
2009. december 31. napjáig történő meghosszabbí-
tása miatt a BeTISZK Belvárosi Térségi Integrált 
Szakképző Központ Nonprofi t Korlátolt Felelőssé-
gű Társasággal kötött Közszolgáltatási Szerződést 
a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja, és 
felkéri a főpolgármestert a szerződésmódosítás alá-
írására és kiadására. 

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat kapacitás-átcsopor-
tosításokra a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi in-
tézményei között.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1256/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
nem fogadja el az Egészségügyi és Szociálpolitikai 
Bizottság módosító indítványát, mely szerint: „A 
Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Ön-
kormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőin-
tézet alábbi feladatait a kapcsolódó járóbeteg-szak-
ellátási kapacitásokkal együtt átadja a Mediser Kft. 
(1044 Budapest, Megyeri út 53.) által működtetett 
Megyeri Egészségház részére, egyben felkéri a fő-
polgármestert a szükséges megállapodás aláírására.
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Osztály neve Szakmakód Szakmanév Átadandó 
kapacitás

I. Járó-nőgyógy. Terhesgond. 004 Szülészet-nőgyógyászat 30
Szemészet 007 Szemészet 45
Orthopédia 010 Ortopédia 15
Reumathológia 014 Reumatológia és fi zioterápia 45
Oszteoporózis 038 Oszteoporózis centrum (szakfeladat szerint) 30
Röntgen Károlyi Kh. 051 Röntgen diagnosztika és terápia 30
Ultrahang 053 Ultrahang-diagnosztika és terápia 30
Gyógytorna 057 Fizio- és mozgásterápia 30
Összesen: 285

Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1257/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
az SZMSZ 5. számú melléklet II. Közgyűlés ál-
tal a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke 
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság fejezet 
10., 11. pontjában foglalt hatáskörét eseti jelleggel 
magához vonja, és úgy dönt, hogy a fenntartásában 
lévő alábbi egészségügyi intézmények 1. sz. mel-
lékletben foglalt járó- és fekvőbeteg-szakellátást 
érintő kapacitás-átcsoportosításaival egyetért, az 
egyes átcsoportosításokat fenntarthatónak ítéli meg, 
egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az intézmé-
nyek közötti kapacitás-átcsoportosítási kérelmet, 
valamint a plusz kapacitás igényeket nyújtsa be a 
Közép-Magyarországi Regionális Tanácsnak, illet-
ve az ÁNTSZ Közép-magyarországi Intézetének.

Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkor-
mányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmé-
nyek alapító okiratának módosítására a Magyar Állam-
kincstár által kiadott hiánypótlási felhívások alapján. 

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1258/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
hatályon kívül helyezi a 951-962/2009. (VI. 25.) 
Főv. Kgy. határozatait.

1259/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsi-
linszky Kórház és Rendelőintézetnek az előter-
jesztés 6./a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg 
hatályos alapító okiratát a 6./b. számú melléklet 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 

az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a 
Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház 
és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiratának a 6./c. számú mel-
léklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1260/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál 
Gyermekkórháznak az előterjesztés 7./a. számú 
mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító ok-
iratát a 7./b. számú melléklet szerinti tartalommal 
és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módo-
sítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Heim Pál Gyermekkórház módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7./c. számú 
melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1261/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc 
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnek az előter-
jesztés 8./a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg 
hatályos alapító okiratát a 8./b. számú melléklet 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az 
alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fő-
városi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kór-
ház és Rendelőintézet módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 8./c. számú 
melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1262/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sán-
dor Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 
9./a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatá-
lyos alapító okiratát a 9./b. számú melléklet szerinti 
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tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapí-
tóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rende-
lőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratának a 9./c. számú melléklet 
szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1263/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Központi 
Stomatológiai Intézetnek az előterjesztés 10./a. 
számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos 
alapító okiratát a 10./b. számú melléklet szerinti 
tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapí-
tóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi 
Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratának a 10./c. számú melléklet szerinti tarta-
lommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1264/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula 
Kórháznak az előterjesztés 11./a. számú mellék-
leteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát 
a 11./b. számú melléklet szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosí-
tás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Nyírő Gyula Kórház módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okiratának a 11./c. számú 
melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1265/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sán-
dor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Köz-
pontnak az előterjesztés 12./a. számú mellékle-
teként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát 
a 12./b. számú melléklet szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosí-
tás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és 
Baleseti Központ módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okiratának a 12./c. számú 
melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1266/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre 
Kórháznak az előterjesztés 13./a. számú mellék-
leteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát 
a 13./b. számú melléklet szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosí-

tás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Szent Imre Kórház módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okiratának a 13./c. számú 
melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1267/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített 
Szent István és Szent László Kórház-Ren de lő in té-
zetnek az előterjesztés 14./a. számú mellékleteként 
csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 14./b. 
számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a 
főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírá-
sára, valamint a Fővárosi Önkormányzat Egyesített 
Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okiratának a 14./c. számú melléklet szerinti tar-
talommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1268/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János 
Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházainak az 
előterjesztés 15./a. számú mellékleteként csatolt, 
jelenleg hatályos alapító okiratát a 15./b. számú 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, 
valamint a Fővárosi Önkormányzat Szent János 
Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratának a 15./c. számú melléklet szerinti tarta-
lommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1269/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai 
Kórháznak az előterjesztés 16./a. számú mellék-
leteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát 
a 16./b. számú melléklet szerinti tartalommal, és 
felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosí-
tás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Uzsoki utcai Kórház módosításokkal egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okiratának a 16./c. számú 
melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1270/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi 
Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdőnek az 
előterjesztés 17./a. számú mellékleteként csatolt, 
jelenleg hatályos alapító okiratát a 17./b. számú 
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpol-
gármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, 
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valamint a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Re-
habilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okira-
tának a 17./c. számú melléklet szerinti tartalommal 
történő kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 25.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a 4-es metró III. sza-
kaszának megépítéséhez kapcsolódóan a KÖZOP kereté-
ben megvalósítandó projekt előkészítéséhez szükséges tá-
mogatás-igénylési kérelem benyújtására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1271/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy a KÖZOP előkészítési forrásaira to-
vábbi kötöttpályás közlekedésfejlesztési projektek 
(a januárban elfogadott közlekedési rendszerfej-
lesztési terv szerint) előkészítésére vonatkozóan 
is pályázatot kíván benyújtani, és ezért felkéri a 
főpolgármestert, hogy ezen fejlesztések pályázati 
adatlapjait és a pályázat benyújtására vonatkozó 
előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés szeptemberi 
rendkívüli ülésére nyújtsa be.

Határidő: a Közgyűlés szeptemberi rendkívüli ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1272/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
nem fogadja el Riz Levente módosító indítványát, 
mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a fő-
polgármestert, hogy jelen előterjesztésben szereplő 
projekttartalmat az 1. pontban foglalt csomaggal 
együtt nyújtsa be, felülvizsgálva a tanulmánykészí-
tés költség- és támogatásszükségletét, a tervezési 
díjak megalapozottságát.”

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1273/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
egyetért a 4-es metró Kelenföldi pályaudvar–
Madárhegy (Virágpiac) közötti, III. szakaszának 
előkészítésével. Felkéri a főpolgármestert, hogy a 
BKV Zrt.-vel közösen vizsgálja meg ennek jogi, 
pénzügyi és szervezeti feltételét és az eredményt 
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1274/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Támogatás-igénylési kérelmet nyújt be a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség KÖZOP keretében megva-
lósítandó projektek előkészítésének támogatásához 
kapcsolódó felhívására az alábbi címmel: „Bu-
dapesti 4-es metróvonal III. szakasz (Kelenföldi 
pályaudvar–Madárhegy (Virágpiac) előkészítése 
– megvalósíthatósági tanulmány és Kohéziós Alap 
Támogatási Kérelem.”

1275/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy – átruházott hatás-
körében eljárva – a támogatás-igénylési kérelmet az 
1. sz. mellékletben foglalt tartalomnak megfelelően 
írja alá és nyújtsa be.

Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: A 4-es metróhoz kapcsoló-
dóan a Kelenföldi pályaudvar térségében tervezett inter-
modális csomópont megvalósításához szükséges 2818/2 
hrsz. ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1276/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
elfogadja a 2818/2 hrsz. ingatlan megszerzésének 
állásáról adott tájékoztatást. Ennek megfelelően 
Budapest Főváros Önkormányzata ismételten kez-
deményezi a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Rész-
vénytársaságnál a Magyar Állam tulajdonában lévő, 
Budapest XI. kerület, Boldizsár utcában (Őrmező) 
található, sporttelep rendeltetésű 2818/2 hrsz-ú in-
gatlannak részére az állami vagyonról szóló 2007. 
évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja és 
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007 (X. 4.) Korm. rendelet 50. §-a alapján 
történő ingyenes átruházását fővárosi tömegközle-
kedési feladatok ellátása, nevezetesen a budapesti 
4-es – Dél-Buda–Rákospalota – metróvonal Kelen-
földi pályaudvar állomása Őrmezői Kijárata megva-
lósítása, a helyi autóbusz-közlekedésben részt vevő 
autóbuszok számára autóbuszmegálló, valamint 
P + R parkoló létesítése céljára, amely tevékeny-
ségek a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, 63. § (2) bekez-
dése és a 63/A. § g) pontja alapján, továbbá a vasúti 
közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 
5. § (1) bekezdés b) pontja, illetve az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállításról szó-
ló 2004. évi XXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése 
alapján önkormányzati feladatok.
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1277/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.

Tekintettel arra, hogy az igényelt 2818/2 hrsz-ú in-
gatlannal kapcsolatban per van folyamatban, egyet-
ért azzal, hogy a per lehetséges jogkövetkezményei 
viselésének feltételei szerződésben való rendezé-
séről a Fővárosi Önkormányzat tárgyalást kezdjen 
az MNV-vel, és felkéri a főpolgármestert, hogy az 
ingyenes átadás feltételeit, egyebek mellett a per le-
hetséges jogkövetkezményei viselésének feltételeit 
is szabályozó szerződés tervezetét annak elkészülte 
után jóváhagyásra terjessze a Közgyűlés elé.

1278/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.

Budapest Főváros Önkormányzata vállalja a 2818/2 
hrsz-ú ingatlan tulajdonába adása érdekében felme-
rülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges 
megváltoztatásának költségét – megtérítését.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1281/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, 
mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, 
hogy az 1516/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. határozatot 
módosítja: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 
az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőinté-
zet”-ben a gazdasági egyensúly helyreállítása ér-
dekében készített intézkedési tervben foglaltakkal 
összhangban, 2009. december 19-i hatállyal 128 
álláshelyet véglegesen megszüntet.”

Az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőinté-
zet”-ben 2009. december 19-i hatállyal 128 állás-
helyet véglegesen megszüntet. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési 
rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze 
a Fővárosi Közgyűlés elé.

Cím-
kód

Intézmény 
megnevezése

Érvényes 
létszám 

Megszűnő 
álláshelyek

Létszám-
csökkentés 
határideje
Év/hó/nap

Álláshelyek 
megszüntetése 

utáni 
engedélyezett 
létszámkeret 

1112 Nyírő Gyula Kórház 766 –2 2009. 
augusztus 1-jétől 764

1102
Károlyi Sándor 

Kórház 
és Rendelőintézet

1193 –128 2009. 
december 19-től 1065

1279/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Tekintettel arra, hogy Budapest a települési önkor-
mányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. törvény melléklete szerint önálló 
kistérséget alkot, Budapest Főváros Önkormányza-
ta kijelenti, hogy az igényelt 2818/2 hrsz-ú ingatlan 
tervezett felhasználása nem ellentétes a kistérség 
terveivel.

1280/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a jelen előterjesztés 
3. sz. mellékletét képező igénybejelentést és nyilat-
kozatot írja alá.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat az egészségügyi in-
tézmények – 2009. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó-
an felmerült költségek miatti – támogatására és a köz-
ponti költségvetési támogatás igényléséhez benyújtandó 
pályázathoz kapcsolódó döntésekre. 

Előadó: Horváth Csaba

Határidő: a Fővárosi közgyűlés 2009. decemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor  

Az 1169/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozattal ki-
egészített 2142/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határo-
zatot módosítja: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, 
hogy az 1264/2008. (VIII. 28.) és az 1516/2008. 
(IX. 25.) Főv. Kgy. határozatokat megerősíti.

Úgy dönt, hogy a létszámleépítéshez kapcsolódó 
pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdeké-
ben egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkor-
mányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadá-
sokra” cím előirányzatának 22 713 E Ft-tal történő 
csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett 
egészségügyi intézmények támogatási és kiadási 
előirányzatát az alábbiak szerint:
Kiadásból: 
személyi juttatás 17 207 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok 5506 E Ft
2009.év M.e.: ezer Ft
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Cím-kód Intézmény megnevezése Előleg Létszám-leépítés 
költsége

Változás  
 + / –

1112 Nyírő Gyula Kórház 0 2211 2211
 – személyi juttatások 0 1675 1675
 – munkaadókat terhelő járulékok                       0 536 536

1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 40 292 60 794 20 502
 – személyi juttatások 30 524 46 056 15 532
 – munkaadókat terhelő járulékok                       9 768 14 738 4970

Összesen: 
 ebből: – személyi juttatások
            – munkaadókat terhelő járulékok                       

40 292 63 005 22 713
30 524 47 731 17 207

9768 15 274 5506

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a 
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-át-
alakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visz-
szapótolni. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy 
a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmó-
dosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. szeptemberi 
ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor 

Felhatalmazza a főpolgármestert a Nyírő Gyula 
Kórház és a Károlyi Sándor Kórház és Rendelő-
intézet létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások 
fedezetének átutalására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor 

Kötelezi a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőinté-
zetet, hogy a felmentési idők lejárta után a felmen-
tett dolgozók részére történt tényleges kifi zetések-
ről az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendeletben, valamint 
Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költ-
ségvetése 7. § (5) bekezdésében előírtak szerint 
számoljon el.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a Segély Helyett 
Esély Alapítvány támogatására, Budapest XXII. ker., Jó-
kai Mór u. 21–23. ingatlan fűtési rendszer felújítása. 

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1282/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
kötelezettséget vállal a Segély Helyett Esély Ala-
pítvány ingyenes használatában, a Fővárosi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő Bp. XXII. kerület, Jókai 
Mór u. 21–23. ingatlan főépület gázüzemű kazán-
ház, központi fűtési rendszer és használati meleg-

víz-rendszer, valamint a portaépület és faház köz-
ponti fűtési rendszer átalakítására és felújítására.

1283/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Ennek érdekében csökkenti a „8402 Intézményi fel-
újítások céljellegű felújítási kerete – Egészségügyi 
ágazat tartalékkeret” előirányzatát 18 500 E Ft-tal 
és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 
„7204 Segély Helyett Esély Alapítvány” támogatási 
és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intéz-
ményi felújítási előirányzatát, és tervbe veszi a „Se-
gély Helyett Esély Alapítvány, Pszichiátriai telephely 
fűtési rendszer felújítása” elnevezésű feladatot.

1284/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működé-
si Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. 
rendelet 49. § (9) bekezdése alapján eseti jelleggel 
magához vonja a Budapest Főváros Önkormány-
zata és intézményei beruházási és felújítási tevé-
kenysége előkészítésének, jóváhagyásának, meg-
valósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) 
Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerinti, az 
Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra, va-
lamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra 
átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja 
a „Segély Helyett Esély Alapítvány, Pszichiátri-
ai telephely fűtési rendszer felújítása” elnevezésű 
(6134 azonosítójú) feladat engedélyokiratát bruttó 
18 500 E Ft bekerülési költséggel, valamint felha-
talmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 1. sz. 
mellékletben szereplő tartalommal való aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 
napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1285/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendelet módosítására vonat-
kozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés 2009. szeptember havi ren-
des ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor
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A napirend 25. pontja: Előterjesztés a fővárosi egész-
ségügyi intézmények 2009. évi kamasz és felnőtt lakossági 
szűrő programjairól (Heim Pál Gyermekkórház, Uzsoki 
utcai Kórház, Szent Imre Kórház, Központi Stomatológiai 
Intézet, Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Viseg-
rádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő, Egyesített 
Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Szent 
János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai).

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1286/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy a hivatali „7101” címkódon belül 
külön törzsszámon szakmai előirányzatok között 
tervezett 200 000 E Ft-ból az alábbi fővárosi fenn-
tartású egészségügyi intézmények prevenciós prog-
ramjait támogatja:

Intézmény Program Összeg

Heim Pál 
Gyermekkórház

„Tiszta lappal” 
fővárosi kamasz-

szűrő program
15 990 E Ft

Szent Imre Kórház
Kardiometabo-
likus prevenciós 

program
8164 E Ft

Uzsoki utcai Kórház
„Uzsoki Modell” 
zuglói fi atalokért 

alprogramja
11 982 E Ft

Központi 
Stomatológiai 
Intézet

Iskolai fogászati 
prevenciós szűrés 5079 E Ft

Károlyi Sándor 
Kórház 
és Rendelőintézet

Középiskolás 
fi atalok 

dermatoscopos 
szűrése

5000 E Ft

Visegrádi 
Rehabilitációs 
Szakkórház 
és Gyógyfürdő

„Ha jól eszünk 
és jól iszunk, 
jól leszünk” 

című program 
az egészséges 
táplálkozásért

5709 E Ft

Egyesített Szent 
István és Szent 
László Kórház-
Rendelőintézet

Agressziókezelési 
megelőző 
program

4000 E Ft

Szent János Kórház 
és Észak-budai 
Egyesített Kórházai

Kardiometabo-
likus prevenciós 

program 
2000 E Ft

1287/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A fenntartásban lévő alábbi egészségügyi intéz-
mények prevenciós programjait megvalósítható-
nak ítéli meg és támogatja. A feladat végrehajtása 
érdekében a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” 
címkódon belül 19-es törzsszám egészségügyi pre-
venciós és egyéb ágazati szakmai feladatok címén 
biztosított előirányzatból a működési kiadások és 
ezen belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri 
és eseti jelleggel csökkenti 57 924 E Ft-tal, ezzel 
egyidejűleg megemeli az
– „1118 Heim Pál Gyermekkórház” cím támo-

gatási és kiadási előirányzatát 15 990 E Ft-tal, 
(azon belül a személyi juttatások előirányzatát 
10 260 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok 
előirányzatát 3397 E Ft-tal, a dologi kiadások elő-
irányzatát 1800 E Ft-tal, intézményi beruházások 
előirányzatát 533 eFt-tal);

– „1110 Szent Imre Kórház” cím támogatási és kiadá-
si előirányzatát 8164 E Ft-tal (azon belül a szemé-
lyi juttatások előirányzatát 2306 E Ft-tal, munka-
adókat terhelő járulékok előirányzatát 728 E Ft-tal, 
a dologi kiadások előirányzatát 5130 E Ft-tal);

– „1113 Uzsoki utcai Kórház” cím támogatási és 
kiadási előirányzatát 11 982 E Ft-tal, (azon be-
lül személyi juttatások előirányzatát 417 E Ft-
tal, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 
133 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 
11 432 E Ft-tal);

– „1201 Központi Stomatológiai Intézet” cím tá-
mogatási és kiadási előirányzatát 5079 E Ft-tal, 
(azon belül a személyi juttatások előirányzatát 
1643 E Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok 
előirányzatát 443 E Ft-tal, a dologi kiadások elő-
irányzatát 1538 E Ft-tal, intézményi beruházások 
előirányzatát 1455 E Ft-tal);

– „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőinté-
zet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 
5000 E Ft-tal, (azon belül a személyi juttatások 
előirányzatát 3393 E Ft-tal, munkaadókat terhelő 
járulékok előirányzatát 1087 E Ft-tal, a dologi ki-
adások előirányzatát 520 E Ft-tal);

– „1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és 
Gyógyfürdő” cím támogatási és kiadási előirány-
zatát 5709 E Ft-tal, (azon belül személyi juttatá-
sok előirányzatát 682 E Ft-tal, munkaadókat ter-
helő járulékok előirányzatát 218 E Ft-tal, a dologi 
kiadások előirányzatát 3609 E Ft-tal, intézményi 
beruházások előirányzatát 1200 E Ft-tal);

– „1107 Egyesített Szent István és Szent László 
Kórház- Rendelőintézet” cím támogatási és ki-
adási előirányzatát 4000 E Ft-tal, (azon belül a 
dologi kiadások előirányzatát 4000 E Ft-tal);

– „1111 Szent János Kórház és Észak-budai Egye-
sített Kórházai” cím támogatási és kiadási elői-
rányzatát 2000 E Ft-tal (azon belül a személyi jut-
tatások előirányzatát 1219 E Ft-tal, munkaadókat 
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terhelő járulékok előirányzatát 381 eFt-tal, a do-
logi kiadások előirányzatát 400 E Ft-tal);

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1288/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kap-
csolódó költségvetési rendeletmódosításra vonat-
kozó javaslatát terjessze a Fővárosi Közgyűlés 
elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. szeptembe-
ri rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1289/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Jóváhagyja és megköti az 1–8. számú mellékletekben 
szereplő támogatási szerződéseket, és felkéri a fő-
polgármestert, hogy a szerződéseket, az 1–8. számú 
mellékletekben foglaltaknak megfelelően írja alá.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatály-
balépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor 

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1290/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
újból szavazni kíván a „Javaslat az egészségügyi in-
tézmények – 2009. évi létszámcsökkentéshez kap-
csolódóan felmerült költségek miatti – támogatására 
és a központi költségvetési támogatás igényléséhez 
benyújtandó pályázathoz kapcsolódó döntésekre” 
című előterjesztés határozati javaslatairól.

ségek miatti – támogatására és a központi költségve-
tési támogatás igényléséhez benyújtandó pályázat-
hoz kapcsolódó döntésekre.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1292/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy az 1516/2008. (IX. 25.) Főv. Kgy. 
határozatot módosítja: „A Fővárosi Közgyűlés úgy 
dönt, hogy az „1102 Károlyi Sándor Kórház és 
Rendelőintézet”-ben a gazdasági egyensúly hely-
reállítása érdekében készített intézkedési tervben 
foglaltakkal összhangban, 2009. december 19-i ha-
tállyal 128 álláshelyet véglegesen megszüntet.”

1293/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőinté-
zet”-ben 2009. december 19-i hatállyal 128 állás-
helyet véglegesen megszüntet. Felkéri a főpolgár-
mestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési 
rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze 
a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi közgyűlés 2009. decemberi ülése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1294/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Az 1169/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozattal ki-
egészített 2142/2008. (XII. 18.) Főv. Kgy. határo-
zatot módosítja: A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, 
hogy az 1264/2008. (VIII. 28.) és az 1516/2008. 
(IX. 25.) Főv. Kgy. határozatokat megerősíti.

Cím
-kód

Intézmény 
megnevezése

Érvényes 
létszám 

Megszűnő 
álláshelyek

Létszám-
csökkentés 
határideje
Év/hó/nap

Álláshelyek 
megszüntetése 

utáni 
engedélyezett 
létszámkeret 

1112 Nyírő Gyula Kórház 766 –2 2009. augusztus 1-jétől 764

1102
Károlyi Sándor 

Kórház és 
Rendelőintézet

1193 –128 2009. december 19-től 1065

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1291/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy ismételten napirendjére veszi a „Ja-
vaslat az egészségügyi intézmények – 2009. évi 
létszámcsökkentéshez kapcsolódóan felmerült költ-
ségek miatti – támogatására és a központi költség-
vetési támogatás igényléséhez benyújtandó pályá-
zathoz kapcsolódó döntésekre” című előterjesztést. 
Javaslat az egészségügyi intézmények – 2009. évi 
létszámcsökkentéshez kapcsolódóan felmerült költ-

1295/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Úgy dönt, hogy a létszámleépítéshez kapcsolódó 
pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdeké-
ben egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkor-
mányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadá-
sokra” cím előirányzatának 22 713 E Ft-tal történő 
csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett 
egészségügyi intézmények támogatási és kiadási 
előirányzatát az alábbiak szerint:
Kiadásból: 
személyi juttatás 17 207 E Ft
munkaadókat terhelő járulékok  5506 E Ft
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 2009. év M.e.: ezerFt

Cím-kód Intézmény megnevezése Előleg Létszám-leépítés 
költsége

Változás   
+ / –

1112 Nyírő Gyula Kórház 0 2211 2211
 – személyi juttatások 0 1675 1675
 – munkaadókat terhelő járulékok                       0 536 536

1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 40 292 60 794 20 502
 – személyi juttatások 30 524 46 056 15 532
 – munkaadókat terhelő járulékok                       9768 14 738 4970
Összesen: 40 292 63 005 22 713
 ebből: – személyi juttatások 30 524 47 731 17 207
            – munkaadókat terhelő járulékok                       9768 15 274 5506

A létszám-leépítési pályázaton elnyert összeget a 
„9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetát-
alakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visz-
szapótolni. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy 
a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmó-
dosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi 
Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2009. szeptemberi 
ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor 

1296/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felhatalmazza a főpolgármestert a Nyírő Gyula 
Kórház és a Károlyi Sándor Kórház és Rendelő-
intézet létszámleépítéséhez kapcsolódó juttatások 
fedezetének átutalására.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor 

1297/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Kötelezi a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőinté-
zetet, hogy a felmentési idők lejárta után a felmen-
tett dolgozók részére történt tényleges kifi zetések-
ről az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendeletben, valamint 
Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költ-
ségvetése 7. § (5) bekezdésében előírtak szerint 
számoljon el.

Határidő: 2009. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor  

A napirend 26. pontja: Javaslat fővárosi önkor-
mányzati szociális intézmények alapító okiratának mó-
dosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1298/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h. 
módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Ottho-
na 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. alapító ok-

iratát az 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és 
felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosí-
tás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat 
Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapí-
tó okiratának az 1/C. sz. melléklet szerinti tartalom-
mal történő kiadására. 

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

1299/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Ottho-
na 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5. alapító okiratát 
a 2/B. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert az alapító okirat módosítás alá-
írására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek 
Otthona 5700 Gyula, Vértanúk útja 1–5. módosítá-
sokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratá-
nak a 2/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő 
kiadására. 

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 27. pontja: A FŐSZINFORM alapító ok-
irat módosítása a MÁK hiánypótlási felhívása alapján. 

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1300/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a Fővárosi Közigazgatás-Szervezési és Informati-
kai Szolgálat (FŐSZINFORM) költségvetési szerv 
(Budapest, Akadémia u. 1.) alapító okiratát a költ-
ségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról 
szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) előírásainak való 
megfelelés érdekében a jelen előterjesztés 4. számú 
mellékletében foglaltak szerint módosítja.
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1301/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert a mellékelt alapítóokirat-
módosítás aláírására, a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen előterjesztés 
5. számú melléklete szerinti tartalommal történő 
kiadására, valamint a hiánypótlás MÁK Közép-
magyarországi Regionális Igazgatóság – Budapest 
részére történő megküldésére. 

Határidő: 2009. október 15. 
Felelős: dr. Demszky Gábor

1302/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a je-
len alapító okirat módosításával összefüggésben a 
Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának 
előkészítéséről és jóváhagyásra az Informatikai Bi-
zottság elé terjesztéséről.

Határidő: 2009. december 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Budapest Főváros Brüsszeli 
Irodája megvásárlásának engedélyokirata. 

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1303/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a Főváros Önkormányzata és intézményei beru-
házási és felújítási tevékenysége előkészítésének, 
jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 
50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bek. 
c. pontja alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja a „Bu-
dapest Főváros Brüsszeli Irodája megvásárlása” 
tárgyú engedélyokiratot az előterjesztés módosított 
2. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri 
a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Kötelezettségvállalás fedezet 
biztosítására a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Te-
lepen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, el-
helyezése/hasznosítása tárgyában 9 évre kiírandó közbe-
szerzési eljáráshoz.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1304/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
hatályon kívül helyezi az 1123–1126/2008. 
(VI. 26.) Főv. Kgy. határozatokat.

1305/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A 117/2009. (II. 16.) Főv. Kgy. határozatában  
megfogalmazott cél végrehajtása érdekében kö-

telezettséget vállal a 9 évi időtartamra szóló 
Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen 
keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, el-
helyezése/hasznosítása tárgyú közbeszerzési eljárás 
(ún. szennyvíziszap-hasznosító közbeszerzési eljá-
rás) forrásának biztosítására a BKSZT-t üzemeltető 
szervezetnek továbbszámlázandó díj terhére, mely-
nek becsült költsége 15 Md Ft.

Határidő: 2009. december 31. 
(a közbeszerzési eljárás dokumentumainak PKB 
elé terjesztésére)

Felelős: dr. Demszky Gábor

1306/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 9 évi időtartamra 
szóló Budapesti Központi Szennyvíztisztító Tele-
pen keletkező szennyvíziszap átvétele, elszállítása, 
elhelyezése/hasznosítása tárgyú közbeszerzési eljá-
rás vállalkozójának díjával kapcsolatos bevételeket 
és kiadásokat az éves fővárosi költségvetésekben 
mindenkor megfelelően szerepelteti.

Határidő: folyamatos (első ízben a 2010. évi költség-
vetés, majd éves költségvetés a szerződés lejártáig)

Felelős: dr. Demszky Gábor

1307/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Jóváhagyja, megköti az FCSM Zrt.-vel az előter-
jesztés 3. sz. mellékletét képező „Együttműködési 
megállapodást” kiegészítő megállapodást, amely-
nek aláírására felkéri a főpolgármestert.
Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1308/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A Gazdasági Bizottság hatáskörét esetileg magához 
vonva úgy dönt, hogy a Fővárosi Csatornázási Mű-
vek Zrt. társasági közgyűlésén Budapest Főváros 
Önkormányzata részvényes képviseletében kötött 
mandátummal eljáró részvényesi képviselő „igen” 
szavazatával támogassa az „Együttműködési meg-
állapodást” kiegészítő megállapodás jóváhagyását.

Határidő: az FCSM Zrt. következő rendkívüli köz-
gyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1309/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a szennyvíziszap-
hasznosító közbeszerzési eljárás megindításának 
feltételeként a Kbt. és a vonatkozó jogszabályokban 
foglaltak, valamint a Főváros Közbeszerzési Sza-
bályzata előírásai szerint intézkedjen a közbeszerzési 
eljárás keretében, a BKSZT négyévi üzemeltetésére 
fennálló szerződéses előírás szennyvíziszap-hasz-
nosító közbeszerzési eljárás által szükségessé tett 
mértékű módosításáról.

Határidő: Kbt. szerinti szerződésmódosítás
Felelős: dr. Demszky Gábor
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1310/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, vizsgáltassa meg annak 
lehetőségét, hogy az eredeti határozati javaslatok-
ban szereplő 9 éves időtartam 5+4 év, illetve a hoz-
zárendelt forrás arányosan 15 Md Ft legyen.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Budapesti Központi Szenny-
víztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekthez 
fedezetbiztosítás a vízterhelési díj (adó) kötelezettségé-
nek próbaüzemi teljesítéséhez. 

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1311/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat mint ki-
bocsátó kötelezettséget vállal a Budapesti Központi 
Szennyvíztisztító Telep próbaüzemi időszaka alatt, 
a Szennyvíztisztító Telepet terhelő vízterhelési díj 
(adó) becsült 3177 M Ft – 2010-ben esedékes – fi -
zetési kötelezettségének teljesítésére. 

1312/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Ennek érdekében felkéri a főpolgármestert, hogy a 
Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költ-
ségvetésében a Budapesti Központi Szennyvíztisz-
tító Telep és kapcsolódó létesítményei projektet a 
vállalt 3177 M Ft kötelezettséggel megemelve sze-
repeltesse, és ezzel egyidejűleg gondoskodjon a be-
ruházási engedélyokirat módosításáról.

Határidő: 2010. évi költségvetés készítése
Felelős: dr. Demszky Gábor

1313/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az Önkormányzat 
2010. évre olyan pénzeszközátadás-átvételi meg-
állapodást kössön a Fővárosi Csatornázási Művek 
Zrt.-vel, ami külön nevesítve tartalmazza a BKSZT 
próbaüzemi időszakára eső VTD fedezetét, vala-
mint a szennyvizes beruházások és az adósságszol-
gálat forrásigényét. 

Határidő: 2009. december (csatornahasználati díj elő-
terjesztés)

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Budai Duna-parti Főgyűjtő 
(BMC) építéséhez kapcsolódó (Erzsébet híd–Batthyány 
tér között) átfogó városkép-rendezési javaslat engedély-
okirata.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1314/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
eseti jelleggel magához vonja a Városfejlesztési és 
Városképvédelmi Bizottság és a Pénzügyi és Köz-
beszerzési Bizottság az engedélyokirat jóváhagyás-
ára szóló hatáskörét.

1315/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Jóváhagyja a Budai Duna-parti Főgyűjtő (BMC) 
építéséhez kapcsolódó (Erzsébet híd–Batthyány tér 
között) átfogó városkép-rendezési javaslat megva-
lósítása tárgyú engedélyokiratot, és felhatalmazza 
a főpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti enge-
délyokirat aláírására.

Határidő: 2009. szeptember 16.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 32. pontja: A Fővárosi Önkormányzat 
ICLEI tagságának megerősítése.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1316/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy megerősíti Budapest Főváros Ön-
kormányzata ICLEI (Helyi Környezetvédelmi Kez-
deményezések Nemzetközi Tanácsa) tagságát.

1317/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Elfogadja az ICLEI tagságból eredő tagdíj 2010. és 
2014. közötti éves ütemezését, továbbá kötelezett-
séget vállal, hogy azt az éves költségvetések terve-
zése során fi gyelembe veszi az alábbiak szerint: 

év tagdíj összege (EUR)
2010 1750
2011 2750
2012 3750
2013 4750
2014 5750

Határidő: éves költségvetések tervezése
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Javaslat az Energie-Cités há-
lózathoz történő csatlakozáshoz. 

Előadó: Hagyó Miklós
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1318/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
kéri Budapest Főváros Önkormányzat felvételét az 
Energie-Cités Szövetségébe (az 1. és 2. sz. mellék-
letként csatolt Energie-Cités tájékoztató, valamint a 
3. sz. mellékletként csatolt tagsági jelentkezési lap 
szerint), és felkéri a főpolgármestert, hogy a tagfel-
vételi kérelmet nyújtsa be.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

1319/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros 
Önkormányzata felvétele esetén 2010-től kezdődő-
en az éves költségvetésben a mindenkor hivatalos 
MNB árfolyam fi gyelembe vételével biztosítja a 
tagdíjat, ami jelenleg (2011-ig) 1250 euro/év, ezt 
követően (2012-től) 2500 euro/év.

Határidő: 2010-től kezdődően a mindenkori éves 
költségvetés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat a Fővárosi Tűzoltó-
parancsnokság alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1320/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
módosítja a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság alapító 
okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1321/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Tűzoltó-pa-
rancsnokság alapítóokirat-módosításának aláírásá-
ra, valamint a módosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 35. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterü-
let-felügyelet alapító okiratának módosítására. 

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1322/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
módosítja a Fővárosi Közterület-felügyelet alapító 
okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

1323/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-
felügyelet alapítóokirat-módosításának aláírására, 
valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti 
tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 36. pontja: Javaslat előzetes kötelezett-
ségvállalásra a Főpolgármesteri Hivatal számára, a ma-
gyar és külföldi időszaki kiadványok beszerzéséhez szük-
séges pénzügyi fedezet biztosításához.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1324/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
 előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpol-
gármesteri Hivatal számára a magyar és külföldi idő-
szaki kiadványok beszerzéséhez szükséges pénzügyi 
fedezetet, évi 37 500 E Ft-ot a 2010–2011. évi költ-
ségvetésben, a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” 
cím dologi kiadási előirányzatán biztosítja.

Határidő: 2010-2011-ig az éves költségvetés terve-
zése

Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 37. pontja: A Fővárosi Közgyűlés ülé-
seinek siketek és nagyothallók számára történő elérhe-
tősége.

Előadó: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1325/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges forrás 
biztosításával együtt intézkedjen annak érdekében, 
hogy siket és nagyothalló érdeklődők is élőben kö-
vethessék a Közgyűlés munkáját. 

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Az SZMSZ 55/B. § szerin-
ti határozathozatal a Városfejlesztési és Városképvédel-
mi Bizottság 01902/2009. (VII. 8.), 01903/2009. (VII. 
8.) és 01969/2009. (VII. 8.) számú, végrehajtásukban 
felfüggesztett határozatairól.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1326/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
hozzászólási jogot biztosít Kabai Attila részére.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1327/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslato-
kat, melyek szerint: 
„A Fővárosi Közgyűlés a 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. 
rendelet 55/B. § (1) bekezdése alapján a Városfej-
lesztési és Városképvédelmi Bizottság végrehajtásá-
ban felfüggesztett 01902/2009. (VII. 8.) VVB hatá-
rozatát megváltoztatja, és úgy dönt, hogy a Meseautó 
Kft.-nek a Deák téren 2009. július 13.–2010. június 
30. közötti időtartamra történő információs pult el-
helyezésére vonatkozó kérelmében foglalt közterü-
let-használatához nem járul hozzá, és felkéri a főpol-
gármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) 
bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városkép-
védelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 
01903/2009. (VII. 8.) VVB határozatát megvál-
toztatja, és úgy dönt, hogy a Meseautó Kft.-nek az 
Erzsébet téren 2009. július 13.–2010. június 30. 
közötti időtartamra történő információs pult elhe-
lyezésére vonatkozó kérelmében foglalt közterület-
használatához nem járul hozzá, és felkéri a főpol-
gármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 55/B. § (1) 
bekezdése alapján a Városfejlesztési és Városkép-
védelmi Bizottság végrehajtásában felfüggesztett 
01969/2009. (VII. 8.) VVB határozatát megvál-
toztatja, és úgy dönt, hogy a Meseautó Kft.-nek a 
Clark Ádám téren 2009. július 13.–2010. június 30. 
közötti időtartamra történő információs pult elhe-
lyezésére vonatkozó kérelmében foglalt közterület-
használatához nem járul hozzá, és felkéri a főpol-
gármestert az elutasító levél aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 39. pontja: Javaslat a Budapest Szíve 
Városfejlesztő Nonprofi t Kft. 2009. évi közszolgáltatási 
szerződésének megkötésére. 

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

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1328/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Ön-
kormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő 

Nonprofi t Kft. közötti 2009. évi Városrehabilitációs 
Közszolgáltatási szerződést az 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert 
annak aláírására.

Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Előterjesztés a központi és fő-
városi céltámogatással, valamint a kerület beruházásá-
ban 1999. óta megépült Budapest XVI. kerületi szenny-
vízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő 
átadás-átvételének módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1329/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
az 1147/2009. és az 1148/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. 
határozatokat hatályon kívül helyezi.

1330/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § 
b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előter-
jesztés 3. számú mellékletében foglalt a Fővárosi 
Önkormányzat és Budapest Főváros XVI. kerület 
Önkormányzata közötti megállapodást – annak 
mellékletében foglalt szennyvízcsatorna hálózat 
befejezett, aktivált eszközként történő térítésmen-
tes átadás-átvétel tárgyában –, és felkéri a főpolgár-
mestert annak aláírására.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

1331/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett, 
aktivált beruházást mint aktivált vagyont a Fővá-
rosi Önkormányzat 2009. évi vagyonmérlegében 
szerepeltesse.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapest XIX. ke-
rület, Ady Endre út üzemeltetési feladatainak átvételére 
és tulajdonjogának megszerzésére. 

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1332/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról 
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § 
b) pontja alapján úgy dönt, hogy jóváhagyja, meg-
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köti a Budapest XIX. kerületében lévő Ady End-
re út üzemeltetési feladatainak átvételére és az út 
nyomvonalába tartozó ingatlanok tulajdonjogának 
megszerzésére az előterjesztéshez 2. számú mellék-
letként csatolt megállapodást a XIX. kerületi Ön-
kormányzattal.
Felhatalmazza a főpolgármestert a jelen előterjesz-
tés 2. számú mellékletét képező megállapodás alá-
írására.

Határidő: 90 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás 
kérése a Volánbusz Zrt. részéről az Újpest-Városkapu 
Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont fejlesz-
téséhez. 

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1333/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy mint a 26000/2 és a 26083/1 hrsz-ú 
ingatlanok tulajdonosa hozzájárulását adja a VO-
LÁNBUSZ Zrt. ezen ingatlanokon tervezett „VO-
LÁNBUSZ Zrt. – Újpest, Városkapu Intermodális 
Közösségi Közlekedési Csomópont fejlesztése 
című KMOP-2008-2.3.1/C kódjelű pályázat kere-
tében megvalósuló fejlesztésekhez, és ezzel össze-
függésben jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. 
és 2. számú mellékletét képező megállapodásokat. 
Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. és 2. számú 
melléklet szerinti megállapodásokat és a 3. számú 
mellékletként csatolt tulajdonosi hozzájáruló nyi-
latkozatot írja alá.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Budapest III. kerület, Bécsi út 
343. sz. alatti 19916/5 hrsz-ú ingatlan értékesítése. 

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1334/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonren-
delet) 18. § b) pontja alapján úgy dönt, hogy a Bu-
dapest III. kerület, Bécsi út 343. sz. alatti 19916/5 
hrsz-ú felépítményes ingatlanra kiírt nyilvános pá-
lyázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1335/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
hozzájárul ahhoz, hogy az 1788/2008. (XI. 27.) Főv. 
Kgy. határozattal jóváhagyott pályázati kiírás és an-
nak mellékletei alapján az ingatlan 3 975 000 000 Ft 
+ ÁFA minimál áron kerüljön értékesítés céljából 
meghirdetésre.

Határidő: a döntés kézhezvételét követő legkésőbb 
30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1336/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
felkéri a főpolgármestert, hogy amennyiben a pá-
lyázat kétszeri meghirdetés után is eredménytelenül 
zárul, úgy egy előzetes hatástanulmány fi gyelem-
bevételével az ingatlan megosztására vonatkozó ja-
vaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a döntés kézhezvételét követő legkésőbb 
270 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 44. pontja: Javaslat megállapodások 
megkötésére a FIMÜV Zrt.-vel.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1337/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
jóváhagyja és megköti a lakások üzemeltetésére vo-
natkozó megbízási szerződést a FIMÜV Zrt.-vel, az 
előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1338/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Jóváhagyja és megköti a nővérügyelet ellátására vo-
natkozó megbízási szerződést a FIMÜV Zrt.-vel, az 
előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal.

1339/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Felkéri a főpolgármestert a jelen előterjesztés 3-4. 
sz. melléklete szerinti szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 45. pontja: A BFVK Zrt.-vel kötött forga-
lomképes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegű va-
gyonkezelésére, valamint az üzleti célú portfólióállomány 
egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízási 
szerződése meghosszabbítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1340/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
jóváhagyja, megköti a BFVK Zrt.-vel a forgalom-
képes stratégiai portfólióállomány egyéb jellegű 
vagyonkezelésére vonatkozó megbízási szerződés 
5. sz. módosítását az előterjesztés 1/a. sz. mellékle-
te szerinti, valamint az üzleti célú portfólióállomány 
egyéb jellegű vagyonkezelésére vonatkozó megbízá-
si szerződés 6. sz. módosítását az előterjesztés 2/a. 
sz. melléklete szerinti tartalommal, amely szerződés-
módosítások aláírására felkéri a főpolgármestert.

Határidő: 8 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapesti Szoci-
ális Forrásközponttal kötött közszolgáltatási szerződés 
módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1341/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
jóváhagyja és megköti 2009. szeptember 1-jei ha-
tállyal a Budapesti Szociális Forrásközponttal az 
1. sz. melléklet szerinti határozatlan idejű, módosí-
tásokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgálta-
tási szerződést. 
Felkéri a főpolgármestert a közszolgáltatási szerző-
dés aláírására.

Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 47. pontja: A Margit híd lezárása kö-
vetkeztében a BKV Zrt. közösségi közlekedési hálózatán 
szükségessé váló változtatások fi nanszírozása.

Előadó: Lakos Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1342/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV Zrt. úgy-
nevezett „Paraméterkönyv”-változtatásához kap-
csolódó kapacitásbővítés forrásainak biztosítására 
a társaság szakmai kimutatásai alapján a Fővárosi 
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének egyen-
súlyára tekintettel készítsen javaslatot.

Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Javaslat BKV kombijegy be-
vezetésére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre 

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 56/2009. (IX. 5.) önkormányzati rende-
letét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság hatósági árformába tartozó vitel-
díjainak legmagasabb hatósági árként való megál-
lapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 
29/2009. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításá-
ról, az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1343/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy a rendeletmódosításban a „kom-
bijegy” elnevezés helyett következetesen a „rendez-
vényhez kapcsolódó jegy” megnevezést használja.

1344/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Úgy dönt, hogy az új jegytípust csak legalább 
50 fő részvételével zajló rendezvények esetén le-
hessen igénybe venni, ennek érdekében a 29/2009. 
Főv. Kgy. rendelet a következő, (28) bekezdéssel 
egészíti ki: „(28) A rendezvényhez kapcsolódó jegy 
értékesítése csak legalább 50 darab rendezvényhez 
kapcsolódó jegy egyidejű megvásárlása esetén le-
hetséges.”

A napirend 49. pontja: Beszámoló az építési törvény 
30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bi-
zottsági határozatokról.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1345/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a Gazdasági Bizottság 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-ára 
alapozott kártalanítási ügyekre vonatkozó, 2009. 
I. félévi beszámolóját elfogadja. 

A napirend 50. pontja: Ideiglenes Bizottság a Nagy 
Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításá-
nak Vizsgálatára jelentéstételi határidejének módosítása.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1346/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
úgy dönt, hogy az Ideiglenes Bizottság a Nagy Ér-
tékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósítá-
sának Vizsgálatára által beterjesztendő vizsgálati je-
lentés határidejét 2009. december 31-re módosítja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
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A napirend 51. pontja: Javaslat egyedi támogatás 
utalásának engedélyezésére. 

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1347/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a „8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizott-
sági keret” terhére a Rendészeti Megelőzési Társa-
ság részére az 1 800 E Ft összeg átutalását engedé-
lyezi.

Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 52. pontja: Javaslat társadalmi szerve-
zetek és alapítványok részére átutalások engedélyezésére 
a „8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete” és 
a „8418 Kulturális jellegű támogatások kerete” terhére. 

Előadó: Horváth Csaba

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1348/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a „8440 Kulturális és közösségi rendezvények ke-
rete” cím, valamint a „8418 Kulturális jellegű tá-
mogatások kerete” cím terhére a Budapest Főváros 
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 
28/2009. (V.25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bek. 
alapján támogatások átutalását engedélyezi a kö-
vetkezők szerint:
„8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete”

Ssz. Támogatott 
szervezet Program Támogatás

(E Ft)

1.
Égtájak Kulturális 
és Közművelődési 
Egyesület

Határon túli 
színházak 
vendégjátéka 
újabb 
évadjának 
szervezése

3000

2.
Égtájak Kulturális 
és Közművelődési 
Egyesület

Vendégségben 
Budapesten-
Határon Túli 
Magyar 
Fiatalok 
Találkozója

3000

3.
Merlin – Angol nyelvű 
Színház Közhasznú 
Alapítvány

Évadnyitó 
Színházi 
Fesztivál

12 000

Összesen: 18 000

„8418 Kulturális jellegű támogatások kerete”

1. Budapest Mozi 
Közalapítvány

A fővárosi art 
mozik kiemelt 
fi lmjeinek 

47 500

Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Javaslat társadalmi szerveze-
tek részére átutalások engedélyezésére a „8446 Nagyren-
dezvények kerete” terhére. 

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1349/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a „8446 Nagyrendezvények kerete” cím terhére a 
Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költ-
ségvetéséről szóló 28/2009. (V.25.) Főv. Kgy. ren-
delete 24. § (13) bek. alapján támogatások átutalá-
sát engedélyezi a következők szerint:

Ssz. Támogatott szervezet Támogatás
(E Ft)

1. Égtájak Kulturális és 
Közművelődési Egyesület 10 000

2. Budapesti Zsidó Hitközség 15 000

3. Népművészeti Egyesületek 
Szövetsége 4000

Összesen: 29 000

Határidő: 2009. szeptember 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 54. pontja: Javaslat a „8206 Bűnmegelő-
zési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás 
utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1350/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költ-
ségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. ön-
kormányzati rendelete 24. § (13) bekezdése alapján 
engedélyezi az alábbi alapítványi iskolák és társa-
dalmi szervezetek részére a „8206 Bűnmegelőzési 
célú bizottsági keret” címen szereplő előirányzat 
terhére 12 400 E Ft összegű támogatás utalását.
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TÁMOGATOTT 
MEGNEVEZÉSE: TÁMOGATÁS CÉLJA: TÁMOGATÁS 

ÖSSZEGE

Benkő István 
Református Általános Iskola 
és Gimnázium

A „Biztonságos Iskola Mozgalom” folytatása (bűnmegelőzési 
előadások, családi programok, biztonságra nevelés, nevelő 
testületek felkészítése, erdei iskola).

1200 E Ft

Wesley János Általános Iskola
A „Biztonságos Iskola Mozgalom” folytatása (bűnmegelőzési 
előadások, családi programok, biztonságra nevelés, nevelő 
testületek felkészítése, erdei iskola).

1200 E Ft

Magyar Tűzoltó Szövetség Részvétel a III. Országos Hagyományos Tűzoltó versenyen 
és felkészülés a Tűzoltó Olimpiára. 2000 E Ft

Budapesti Tűzoltó Szövetség Felkészülés és részvétel a lipcsei nemzetközi tűzvédelmi 
kiállításon. 3000 E Ft

Budapesti Tűzoltó Szövetség Hagyományőrzés, nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, 
kulturális rendezvények szervezése. 5000 E Ft

Határidő: a támogatási szerződésekben foglaltak szerint
Felelős: dr. Demszky Gábor 

A napirend 55. pontja: Javaslat a 2009. évi „8212 
Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” terhére alapítvá-
nyok, társadalmi szervezetek támogatására. 

Előadó: Németh Szilárd

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1351/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
engedélyezi az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspo-
litikai és Kisebbségi Bizottság 64/2009. (VI. 25.) 
számú határozatával a „8212 Esélyegyenlőségi célú 
bizottsági keret” terhére támogatott alapítványok és 
társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalá-
sát az alábbiak szerint:

Sor-
szám

Pályázó (szervezet) 
neve Pályázati cél

Elnyert 
összege

E Ft

Támogatott 
pályázati cél: 
(m)űködés/

(f)elhalmozás

Címre Előirányzat

1. Balkán Hangja 
Kulturális Egyesület

XIII. Balkán hangja 
fesztiválsorozat 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

2.
EU-DROM Roma 
EU-Integrációt 
Elősegítő Egyesület

„Halászháló Program” 
a fővárosi roma civil 
szervezetek részére 
szervezett, komplex képzési 
és projekt-fejlesztési 
program…

250 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

3.
„Kariatidák” Görög-
Magyar Nők Kulturális 
Egyesülete

Új tartalmak és módszerek 
kidolgozása a görög 
kisebbségi kultúrában

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

4.
Kovász Egyesület 
a XVI. Kerületi 
Katolikus Iskoláért

Hátrányos helyzetű 
moldvai csángó gyerekek 
nyaraltatása

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

5.
Magyarországi 
Jogsértettekért 
Egyesület

Kommunikációs 
együttműködési tréning 
és trénerképzés roma 
értelmiségiek számára

250 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

6.

Magyarországi 
Lengyel Katolikusok 
Szent Adalbert 
Egyesülete

XV. Lengyel Keresztény 
Kulturális Napok 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre
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Sor-
szám

Pályázó (szervezet) 
neve Pályázati cél

Elnyert 
összege

E Ft

Támogatott 
pályázati cél: 
(m)űködés/

(f)elhalmozás

Címre Előirányzat

7. Soroksári Svábok 
Független Egyesülete

Svábtalálkozó – 250 éves 
mezőváros Soroksár 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

8. Stencil Kulturális 
Alapítvány

Roma dosszié folytatása 
a Beszélő c. folyóiratban 200 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

9.

Budapesti Örmény 
Katolikus Lelkészség 
Hitéleti Működését 
Támogató Alapítvány

Örmény muzeális 
műkincsgyűjtemény-
kiállítás újrarendezése

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

10. Diakónia Alapítvány

Kultúrát mindenkinek! 
– hátrányos helyzetűek 
kulturális, szabadidős 
programjainak támogatása

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

11. Magyar 
Cserkészszövetség

Roverway 2009 Iceland – 
22 cserkész képviselete az 
izlandi cserkésztalálkozón

250 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

12. Ökumenikus Ifjúsági 
Alapítvány

Közös Pont a Sziget 
fesztivál civil falujában 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

13. Őrmezői Morus Szent 
Tamás Egyesület Közösségteremtés Őrmezőn 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

14. Palánta Sorsfordító 
Alapítvány

A „békés megoldás” – 
indulatkezelés Bibliával 200 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

15.
Református 
Rehabilitációs 
Alapítvány

A ráckeresztúri drogterápiás 
otthonban gondozott 35 
budapesti fi atal szabadtéri 
terápiás programjának 
támogatása

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

16.
Regnum Marianum 
Katolikus Közösség 
Egyesület

„Regnum majális” évente 
megrendezésre kerülő 
programcsomag

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

17. Szent József 
Közhasznú Társaskör

Családgondozó és családi 
kohéziós programsorozat 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

18. A Zene Mindenkié 
Egyesület Az egyesület működése 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

19. Ability Park Egyesület
Ability klub – tematikus 
kerekasztal beszélgetések 
fogyatékkal élőknek

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

20.
ADDETUR 
(Adj Hozzá!) 
Alapítvány

Szabadban-Szabadon-
Tanulni – súlyosan 
mozgáskorlátozott fi atalok 
segítése a szabadidő 
hasznos eltöltésében

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre



2009. október 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1727

Sor-
szám

Pályázó (szervezet) 
neve Pályázati cél

Elnyert 
összege

E Ft

Támogatott 
pályázati cél: 
(m)űködés/

(f)elhalmozás

Címre Előirányzat

21.
AFÁZIA – Az 
Újrabeszélők 
Egyesülete

Kétnapos kirándulás 
afáziásokkal 
és családtagokkal

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

22.
Aprónép Alapítvány 
a Gyermekek 
Megsegítésére

Vízi-élményterápiás, 
szabadidős program 
halmozottan sérült 
gyermekek számára

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

23. Bethesda Kórház 
Alapítvány

Krónikus beteg gyermekek 
tábora – terápiarezisztens 
epilepsziás gyermekek 
számára

250 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

24. Bliss Alapítvány

Ismerj meg minket! – 
Súlyosan, halmozottan 
sérült fi atal felnőttek nyári 
szabadidős programja

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

25. Ébredések Alapítvány
Egynapos kirándulás 25 
pszichiátriai addiktológiai 
ellátott és kísérőik részére

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

26. Egészségvédők 
Szövetsége

Zuglói civil szervezetek 
egészségvédő programja 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

27. Értelmes Élet 
Alapítvány

Értelmes élet halmozottan 
sérült vak embereknek is 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

28. Gézengúz Alapítvány a 
Születési Károsultakért

Integrált nap a Gézengúz 
Alapítványban 200 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

29.
Gondoskodás 
Gyermekeinkért 
Alapítvány

A Fejlesztő Gondozó 
Központban ellátott 
37 gyermek és fi atal 
élethelyzetének javítását 
szolgáló szabadidős 
program

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

30. Gördülő Tánccsoport 
Alapítvány

Gördülő tánc-, sport- 
és szabadidőtábor 200 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

31.
Hallássérültek 
Kultúrájáért 
Alapítvány

Speciális színházi 
előadások szervezése 
– kommunikációs 
akadálymentesítés

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

32. Hársfa Egyesület
Súlyosan 
egészségkárosodottak 
élethelyzetének javítása

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

33. Humano Modo 
Alapítvány

Középsúlyos értelmi 
fogyatékos gyermekek 
hidroterápiás fejlesztése

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

34.
Ifjúsági Barlangtúra és 
Barlangi Sportterápia 
Egyesület

Sportterápia program 
krónikus légúti beteg 
gyermekeknek – a budapesti 
Ferenc-hegyi barlangban

100 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre
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Sor-
szám

Pályázó (szervezet) 
neve Pályázati cél

Elnyert 
összege

E Ft

Támogatott 
pályázati cél: 
(m)űködés/

(f)elhalmozás

Címre Előirányzat

35.
Informatika a 
Látássérültekért 
Alapítvány

Budapesti látássérültek 
esélyegyenlőségi klubja 200 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

36. Kapernaum Csoport 
Alapítvány

Halmozottan sérült 
gyermekek és fi atalok 
integrált tábora és vízitúrája

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

37.

Kincs-Ő a Csecsemők 
és az Eltérő Fejlődésű 
Gyermekek 
Fejlesztését Támogató 
Alapítvány

Pszichoterápiára járó 
mozgás- és kognitív 
rehabilitációra szoruló 
kisgyermekek terápiájának 
segítése

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

38. Laktózérzékenyek 
Társasága

Tejcukorérzékenyek 
budapesti klubja 200 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

39.

Látássérültek 
Szabadidős 
Sportegyesülete 
(LÁSS)

Sport kéz a kézben – 
szabadidős programok, 
kerékpártúrák szervezése 
látássérült gyermekeknek

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

40. Merkúr Gyógyító 
Mozgás Egyesület Fuss a fényben Fehérvár 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

41.
Mozgássérült 
Emberek Önálló Élete 
Egyesülete

Nyári  tábor 
mozgássérülteknek 200 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

42. Őrangyal Európai 
Alapítvány

Családi nap súlyos 
beteg, fogyatékkal élő 
gyermekeket nevelő 
családoknak

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

43.
Pool’n’ Roll SE/ Roll 
Dance Kerekesszékes 
Kombi Tánc Együttes

Kombitánccal az 
esélyegyenlőségért 200 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

44. Rákoshegyi Bartók 
Zeneház 

Bartók szellemiségével 
együtt segítünk – 
fogyatékkal élő gyermekek 
javára

100 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

45.
Rákosmenti 
Cukorbetegekért 
Közhasznú Egyesület

Betegtalálkozó 
Debrecenben 100 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

46. Siketvakok Országos 
Egyesülete

Siketvak gyermekek nyári 
táborozása 239 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

47. Szebben Szeretnék 
Járni Egyesület

Mozgássérült 
gyermekeknek kézműves 
foglalkozás tartása
 

45 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

48. Szent Imre Sclerosis 
Multiplex Alapítvány Rehabilitációs gyógyüdülés 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre
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Sor-
szám

Pályázó (szervezet) 
neve Pályázati cél

Elnyert 
összege

E Ft

Támogatott 
pályázati cél: 
(m)űködés/

(f)elhalmozás

Címre Előirányzat

49.
Tengeri Csillag Sport 
és Szabadidő Szervező 
Egyesület

Szabadidős, sport és 
kulturális programok, nyári 
tábor szervezése sérült 
és ép gyermeke számára 
integráltan

100 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

50.

TRAPPANCS 
Szervátültetett 
Gyermekek 
Rehabilitációs és 
Sportegyesülete

Út önmagamhoz – sport- 
és önismereti tábor 200 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

51. Új Út Szociális 
Egyesület

Lelki gondozás súlyosan 
egészségkárosodott 
hajléktalanok részére

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

52.

Vass Miklós Értelmileg 
Akadályozottakat 
Segítő Közhasznú 
Egyesület

Mozdulj ki! 2009 150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

53. Veled – Érted 
Egyesület

Különböző fogyatékkal 
élők életminőségének 
javítása, akik az egyesület 
segítsége nélkül nem jutnak 
szabadidős programokhoz

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

54.
Virágoskert 17 
Alapítvány a sérültek 
korszerűbb ellátásáért

A Virágoskert ÉNO 
szabadidős programjainak 
támogatása

100 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

55. VIZUS Alapítvány a 
látássérültekért

Vakok és gyengénlátók 
élethelyzetének javítását 
szolgáló szabadidős 
programok

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

56.
XVII. kerületi 
Mozgássérültek 
Egyesülete

Esélyegyenlőség Kazinczy 
szellemében 250 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

57. Zsótér Pál Alapítvány

Kultúra és szabadidő 
– mozgáskorlátozott 
gyermekek kulturális 
integrációja

100 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

58. AQUILA Egyesület

Az AQUILA fi atal 
tanárai a lakosság 
esélyegyenlőségének 
megvalósításáért

100 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

59. Art Sector Alapítvány
„Porrajmos” –  roma 
holokauszt és más 
genocídiumok

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

60. DélUtán Alapítvány Számítógépes oktatás 
helyiségbérletének díja 150 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

61. Ételt az Életért 
Közhasznú Alapítvány

Karácsonyi 
élelmiszercsomag VIII. 
kerületi nagycsaládosoknak

100 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre
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Sor-
szám

Pályázó (szervezet) 
neve Pályázati cél

Elnyert 
összege

E Ft

Támogatott 
pályázati cél: 
(m)űködés/

(f)elhalmozás

Címre Előirányzat

62.
Euró-Régió Szociális 
Szakmai Közösség 
Közhasznú Egyesület

Egyenlő eséllyel a 
közösségi és szociális 
szolgáltatásokért

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

63. Fészeklakó Alapítvány
Folytassuk együtt, fi atalok  
– program a Józsefvárosi 
fi ataloknak

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

64.
Kapocs Ifjúsági 
Önsegítő Szolgálat 
Alapítvány

Segítő találkozás – alacsony 
küszöbű, összetett segítő, 
megelőző feladatok 

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

65.
Káposztásmegyeri 
Fogódzó Szociális 
Alapítvány

Szociális mosoda 
működtetése és kapcsolódó 
támogatás

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

66. Kaszap István 
Alapítvány

Szociálisan hátrányos 
helyzetű emberek, családok 
támogatása és lelki nap 
szervezése

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

67.
KIÚT Szociális 
és Mentálhigiénés 
Egyesület

Kézen fogva – hátrányos 
helyzetű szegény, roma 
munkanélküliek számára 
életvezetési tanácsadás

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

68. Munka-Tár Egyesület

Átmeneti otthonban élő 
aktív korú munkanélküliek 
esélyegyenlőségének 
javítása

150 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

69. Oltalom 
Sportegyesület

Sporttal és tanulással kiút a 
szegénységből 200 m „8212” Működési célú pénzesz-

közátadás áht-n kívülre

70. Oltalom Karitatív 
Egyesület

Új alternatívákkal a 
hajléktalanságból való 
kiúthoz

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

71. Pax Vobis Kiemelten 
Közhasznú Alapítvány

Egyenlő esélyek az 
életkezdésnél, a nagykorúvá 
vált  állami gondozottak 
részére segítő szolgálat 
működtetése.

200 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

72. Segítség köve 
Alapítvány

Csepeli hátrányos helyzetű 
gyermekek és felnőttek 
támogatása

100 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

Összesen: 12384 m „8212” Működési célú pénzesz-
közátadás áht-n kívülre

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor  

A napirend 56/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1352/2009.(VIII.27.) Főv.Kgy.h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló 
jelentést elfogadja.
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– A 491/2003. (III. 27.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2009. szeptember 30-ra módosítja;

– az 1775/2004. (IX. 30.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2009. október 31-re módosítja;

– az 1167/2007. (VI. 28.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2009. december 31-re módosítja;

– az 1937/2007. (XI. 29.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2010. január 31-re módosítja;

– a 402/2008. (III. 27.) sz. határozatot hatályon kí-
vül helyezi;

– az 1082/2008. (VI. 26.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2009. november 30-ra módosítja;

– az 1808/2008. (XI. 27.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2009. december 31-re módosítja;

– a 2135/2008. (XII. 18.) sz. határozat végrehajtási 
határidejét 2009. december 31-re módosítja;

– a 119/2009. (I. 16.) sz. határozat végrehajtási ha-
táridejét 2009. október 31-re módosítja.

– az 1162/2009. (VI.25.) sz. határozat végrehajtá-
si határidejét a Közgyűlés 2009. októberi rendes 
ülésére módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. augusztus 27-i 
ülésén.

 dr. Tiba Zsolt s.k. dr. Demszky Gábor s.k.
 főjegyző főpolgármester
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III. RÉSZ

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONÁNAK 
KÖZLEMÉNYE

A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona (6422 Tompa, Szabadföld 47.) – hivatkozással a Kbt. 98. §-ra, 
az Áht. 15/A és 15/B §-ára – közzéteszi a 2009. évi élelmiszer-alapanyag beszerzésére lefolytatott 7572/2009. közbeszer-
zési eljárás adatait.

Eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt elérő, egyszerű közbeszerzési eljárás

A nyertes ajánlattevőkkel kötött szerződések adatai:

1. Szerződés megnevezése: Árubeszerzés
Szerződés tárgya: Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa élelmiszer-alapanyagainak biz-
tosítása 2009. július 1-től 2010. június 30-ig.

 Szerződő felek: A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 6422 Tompa mint megrendelő,
 Busa Kft. 6100 Kiskunfélegyháza, X. ker. 88/b mint szállító
 Szerződés értéke: 6 117 770 Ft +ÁFA (fűszerek, szárazáruk, italok)
                2 687 700 Ft+ÁFA (Mirelit baromfi , hal)
 Szerződés időtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

2. Szerződés megnevezése: Árubeszerzés
Szerződés tárgya: Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa élelmiszer-alapanyagainak biz-
tosítása 2009. július 1-től 2010. június 30-ig.

 Szerződő felek: A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, 6422 Tompa mint megrendelő,
 Mrlják Nagyker Kft. 6647 Csanytelek, Kossuth. u. 5. mint szállító
 Szerződés értéke: 4 806 000 Ft+ÁFA (zöldség, gyümölcs, tojás)
 Szerződés időtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

3. Szerződés megnevezése: Árubeszerzés
Szerződés tárgya: Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa élelmiszer-alapanyagainak biz-
tosítása 2009. július 1-től 2010. június 30-ig.

 Szerződő felek: A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, 6422 Tompa mint megrendelő,
 Jégtrade Kft. Vecsés, Régi Ecseri út 0126. mint szállító
 Szerződés értéke: 2 020 132 Ft+ÁFA (Mirelit zöldség, pacal, gyümölcs)
 Szerződés időtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

4. Szerződés megnevezése: Árubeszerzés
Szerződés tárgya: Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa, élelmiszer-alapanyagainak biz-
tosítása 2009. július 1-től 2010. június 30-ig.
Szerződő felek: A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, 6422 Tompa mint megrendelő,
Maus Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 87. mint szállító
Szerződés értéke: 4 319 340 Ft+ÁFA (friss húsáruk)
Szerződés időtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

5. Szerződés megnevezése: Árubeszerzés
Szerződés tárgya: Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa élelmiszer-alapanyagainak biz-
tosítása 2009. július 1-től 2010. június 30-ig.
Szerződő felek: A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, 6422 Tompa mint megrendelő,
Szegedi Sütödék Kft. 6723 Szeged, Gáz u. 1. mint szállító
Szerződés értéke: 3 102 450 Ft+ÁFA (pékáru)
Szerződés időtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

6. Szerződés megnevezése: Árubeszerzés
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Szerződés tárgya: Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa élelmiszer-alapanyagainak biz-
tosítása 2009. július 1-től 2010. június 30-ig.
Szerződő felek: A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, 6422 Tompa mint megrendelő,
Mercator Kft. 6725 Szeged, Kenyérgyári út 2. mint szállító
Szerződés értéke: 4 573 570 Ft+ÁFA (hentesáru)
                             3 677 890 Ft+ÁFA (tej, tejtermék)
Szerződés időtartama: 2009. július 1.–2010. június 30.

TOMPA, 2009. augusztus 5.

Krizsánné Kmetovics Ilona s.k.
intézményvezető

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONÁNAK 
KÖZLEMÉNYE

A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, 6422 Tompa, Szabadföld 47. – hivatkozással a Kbt. 98. §-ra, 
az Áht. 15/A és 15/B §-ára – közzéteszi a 2009. évi gyógyszerbeszerzésére lefolytatott K.É. 16248/2009. közbeszerzé-
si eljárás adatait.

Eljárás fajtája: nemzeti értékhatárt elérő, egyszerű közbeszerzési eljárás

A nyertes ajánlattevővel kötött szerződés adatai:

1. Szerződés megnevezése: Árubeszerzés
Szerződés tárgya: Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa gyógyszerbeszerzés biztosítása 
2009. október 1-től 2010. szeptember 30-ig.
Szerződő felek: A Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, 6422 Tompa mint megrendelő,
            Aranymérleg Patika Bt. 6400 Kiskunhalas, Szász K. u.2. mint szállító
Szerződés értéke: 7 021 575 Ft áfával (gyógyszerek)
Szerződés időtartama: 2009. október 1.–2010. szeptember 30.

TOMPA, 2009. szeptember 29.

Krizsánné Kmetovics Ilona s.k.
intézményvezető
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FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONÁNAK 
KÖZLEMÉNYE

A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. – hivatkozással az Áht. 15/A, 
illetőleg a 15/B. §-ra – közzéteszi a 2009. évi nettó 5 000 000 Ft-ot elérő Renault Traffi c Passenger típusú személyautó 
beszerzésére kötött szállítási szerződésének adatait.

Ajánlattételi felhívás megjelenése: Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona 
                9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. hirdetőtábla 
Közzététel napja: 2009. június 12.
Az eljárás fajtája: 3 árajánlat bekérése

A nyertes ajánlattevőkkel kötött szerződések adatai:

1.
A szerződés megnevezés (típusa): szállítási szerződés
A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) Renault 
Traffi c Passenger típusú személyautó beszerzése.

A szerződő fél neve: Autó Baumgartner Kft.
 9700 Szombathely, Csaba u. 7.
A szerződés értéke: 6 656 650 Ft+25% ÁFA=bruttó 8 320 813 Ft
A szerződés időtartama: 2009. június 19.–2009. október 15.

Csákánydoroszló, 2009. szeptember 29.

Hegyi István s.k.
intézményvezető
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FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONÁNAK 
KÖZLEMÉNYE

A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, 9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11. – hivatkozással a Kbt. 
98. §-ra az Áht. 15/A, illetőleg a 15/B. §-ra – közzéteszi a 2009. évi földtávvezetékek cseréje, illetve favázas tárolóépület 
építésére lefolytatott közbeszerzési eljárás adatait.

Ajánlattételi felhívás megjelenése: Közbeszerzési Értesítő 86. szám
Közzététel napja: 2009. augusztus 17.
Közbeszerzés száma: 14667/2009.
Az eljárás fajtája: tárgyalásos közbeszerzési eljárás
A nyertes ajánlattevőkkel kötött szerződések adatai:

1.
A szerződés megnevezése (típusa): építési beruházás
A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) föld-
távvezetékek cseréje.

A szerződő fél neve: Technoszer Kft.
 8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.
A szerződés értéke: 21 000 000 Ft+25% ÁFA=bruttó 26 250 000 Ft
A szerződés időtartama: 2009. szeptember 07.–2009. október 30.

2. 
A szerződés megnevezése (típusa): építési beruházás
A szerződés tárgya: A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona (9919 Csákánydoroszló, Fő u. 11.) favá-
zas tárolóépület építése

A szerződő fél neve: Technoszer Kft.
 8981 Gellénháza, Olajbányász krt. 9/1.
A szerződés értéke: 5 000 000 Ft+25% ÁFA=bruttó 6 250 000 Ft
A szerződés időtartama: 2009. szeptember 07.–2009. október 30.

Csákánydoroszló, 2009. szeptember 09.

Hegyi István s. k.
intézményvezető
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„HOSTIS” IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI, GAZDASÁGI SZAKKÉPZÉSI 
KÖZALAPÍTVÁNY

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT
ALAPÍTÓ OKIRATA

I. Budapest Főváros Önkormányzata (Budapest, V. ker. Városház u. 9–11.) közérdekű célra, magas színvonalú idegen-
forgalmi, idegen nyelvi képzés, nemzetközi, gazdasági kapcsolatok és vállalkozások szakemberigényének megfelelő 
középfokú képzés, valamint át-, tovább- és felsőfokú képzés biztosítására, jogi személyként működő nyílt „Közala-
pítványt” hoz létre.

II. Az alapítvány neve: „HOSTIS” Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány

a) A Közalapítvány jogállása: Kiemelkedően közhasznú szervezet

III. A Közalapítvány székhelye: 1039 Budapest, Szent János u. 16.

IV. Az Alapítvány számlaszáma: 10200964-20217583-00000000

a) A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi száma: 715
b) A Közalapítvány statisztikai számjele: 19662666-9499-561-01 

V.   A Közalapítvány célja:

a) olyan szakemberképzési bázisiskola, tanszálloda és egyéb létesítmények működtetése és fejlesztése, amelyek-
ben a szállodai szakmákban, az idegenforgalommal, vállalkozásokkal és a nemzetközi gazdasággal kapcsola-
tos szakmákban felsőfokú, középiskolai képzést, át- és továbbképzést folytat. További cél Európa más országa-
iban kipróbált és bevezetett oktatási metodika és tananyag adaptálása, vizsgarendszerének átvétele;

b) a Közalapítványba belépő szervezetek számára munkaerő képzése, továbbképzése;

c) a Közalapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat és nem fogadhat el, országgyűlési képvi-
selőjelöltet nem állíthat és nem támogathat. A Közalapítvány továbbá pártoknak sem közvetlenül, sem közve-
tett módon semmilyen támogatást nem nyújthat.

d) A Közalapítvány céljaival összefüggésben, annak megvalósítása érdekében az 1997. évi CLVI. törvény 26. §. 
c.) 4. és 5. pontjában meghatározott alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

A célok megvalósítása érdekében a Közalapítvány a következő feladatokat látja el:
– Általános középfokú oktatás
– Szakmai középfokú oktatás
– Felnőtt- és egyéb oktatás 
– Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység (Főtevékenység)

VI. A Közalapítvány vagyona és gazdálkodása:

1) A Közalapítvány a jelen okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.

2) A Közalapítvány induló vagyona: a 60074 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest, III. ker. Szent János 
(Zenta) u. 5. valamint a 60065/1 hrsz és 60064/2 hrsz. alatt felvett, természetben Budapest, III. ker. és Szent Já-
nos (Zenta) u. 16. szám alatti ingatlanvagyon, továbbá 45 millió forint.

 Az alapító feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a Közalapítvány tulajdonjoga a 60064/2 
hrsz-ú, természetben Budapest III. ker. és Szent János u. 16. szám alatti ingatlanra 1/1 tulajdoni arányban be-
jegyzésre kerüljön a Fővárosi Kerületek Földhivatalánál.
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3. A Közalapítvány mindenkori vagyona: 

a) a VI. 2. pontjában meghatározott ingatlanvagyon, amelyet a közalapítvány nem idegeníthet el,

b) a központi fi nanszírozásból az iskolatípusra megállapított fővárosi normatíva,

c) a közalapítványhoz csatlakozók pénzbeli (mind devizában, mind forintban), illetve pénzben értékelhető va-
gyoni hozzájárulása,

d) a fenti összegek kamatai, az ezen összegekből beszerzett értékpapírok hozadéka, valamint a közalapítvány 
egyéb vállalkozásaiból származó eredmény. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, és gazdálkodása során elért eredmé-
nyét nem osztja fel, azt a jelen okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

4. A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, jogi személynek nem minő-
sülő társulások bármikor csatlakozhatnak, ha a Közalapítvány célkitűzéseivel egyetértenek, értékelhető vagyo-
ni hozzájárulást nyújtanak, és az Alapító okiratot, vagy annak másolatát (kivonatát) mindezek jeléül aláírták.

5. A Közalapítványt anyagi hozzájárulással, egyszeri vagy ismétlődő, járadékszerű pénzadománnyal támogatni lehet.

6. A Közalapítványhoz csatlakozni lehet anyagi, illetve anyagi értékű támogatás teljesítésének vállalásával.

 A Közalapítványhoz való csatlakozás szándékát a felajánlott összeg, vagy a hozzájárulás megjelölésével a ku-
ratóriumnál írásban kell bejelenteni.

7. A Közalapítvány pénzvagyonát a közalapítványi célra történő felhasználásáig pénzintézetnél kell elhelyezni, 
vagy a Közalapítványt kezelő kuratórium döntése alapján más törvényes, értékállandóságot biztosító befekte-
tésben kell tartani.

8. A Közalapítvány kezelő szervének működési költségét a Közalapítvány vagyonából kell fedezni.

VII. A Közalapítvány képviselete, vagyonának kezelése:

1.) A Közalapítvány kezelő szerve a Kuratórium, amely 5 tagból áll. A Kuratórium tagjait az alapító kéri fel 
határozatlan időre. Az alapítóval érdekeltségi viszonyban álló személyek a Kuratóriumban csak kisebbségben 
lehetnek. Amennyiben a kuratóriumi tagság a határozott idő eltelte előtt megszűnik, az új kuratóriumi tagot az 
alapító jelöli ki a Kuratórium javaslata fi gyelembevételével.

  A Kuratórium elnöke: Murányi István (an: Vida Lilla) 1141 Bp. Álmos vezér park 17.
  A Kuratórium tagjai: Magony Szilvia (an: Ferincz Gabriella) 1028 Bp., Úrbéres u. 62.
   Dr. Gellai Imre (an: Tímár Jusztina) 1151 Bp. Bem u. 29.
   Dr. Nagy Endre (an: Kiss Margit) 1121 Bp. Mártonhegyi út 9.
   Ifjú György (an: Faisztl Sida) 1025 Bp. Csalán u. 39/a. B/7.

A közalapítvány Kuratóriuma a közalapítvány működéséről köteles az alapítónak évente mérlegkészítéskor 
beszámolni, és gazdálkodásának legfontosabb adatait az elfogadást követő 30 napon belül az alapító hivata-
los lapjában nyilvánosságra hozni.

2.) A Kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
i. A Kuratórium tagja, elnöke a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasz-

nú szervezet vezető tisztségviselője, amennyiben olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak meg-
szűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló tör-
vény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

ii. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szerveze-
tet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

iii. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozó-
ja (Ptk. 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 
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 a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
 b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minő-

sül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által, megkötés nélkül igénybe vehe-
tő nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Közalapítvány által tagjának, a tagsági jogviszony által nyújtott, lé-
tesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

3.) A Közalapítvány ügyeinek intézésére a Kuratórium 5 évre szóló határozott idejű megbízással ügyvezető igaz-
gatót nevez ki. Az ügyvezető igazgató feladata az Alapítvány hivatalos ügyeinek intézése, az alapítványi va-
gyon gyarapítása, a kuratórium döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtásának megszervezetése, továb-
bi beruházások előkészítése és lebonyolítása, gazdasági és szakmai ellenőrzési jog gyakorlása. Az ügyvezető 
igazgató gyakorolja az alapítványi alkalmazottak (az ügyvezető igazgató munkáját segítő alapítványi gazdasá-
gi ügyintézők és adminisztratív munkatársak), valamint a kuratórium által az iskolák (intézmények) vezetésé-
vel megbízott igazgatók – kivéve a kinevezést, felmentést, fegyelmi jogkört – felett a munkáltatói jogokat.

4.) A kuratórium működésének rendjét maga határozza meg. A kuratórium a Közalapítvány bírósági nyilvántar-
tásba vételét követő 90 napon belül elkészíti Szervezeti és Működési Szabályzatát.

5.) A kuratórium működésének főbb alapelveit az alapítványtevő az alábbiakban határozza meg:
 a) gazdálkodik a Közalapítvány vagyonával, intézi annak pénzügyeit, dönt a szervezet éves beszámolójá-

nak elfogadásáról,
 b) gyakorolja az Idegenforgalmi Szakközépiskola és Tanszálloda fenntartásával, fejlesztésével kapcsolatos 

jogokat és hatásköröket,
 c) kinevezi a Közalapítvány ügyvezető igazgatóját, valamint az iskola vezetőjét, aki egyben a tanszálloda 

vezetője is,
 d) dönt újabb intézmények létrehozásáról,
 e) dönt alapítványi pénzeszközök vállalkozásba adásáról, vállalkozások szervezéséről,
 f) határoz a Közalapítványhoz csatlakozás, a felajánlott pénz és egyéb eszközök elfogadásáról,
 g) elkészíti és elfogadja az éves beszámoló jóváhagyásával, elfogadásával egyidejűleg a közalapítvány köz-

hasznúsági jelentését,
 h) elkészíti a Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát (SzMSz) – fi gyelembe véve a közhasznú szer-

vezetekről szóló 1997. évi CLVI. Tv. 7. § (2) bek-ben foglaltakat – és azt jóváhagyásra az alapító elé terjeszti.

6.) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
• a közalapítvány számviteli beszámolóját;
• a költségvetési támogatás felhasználását;
• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
• a cél szerinti juttatások kimutatását;
• a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebb-

ségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkor-
mányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

• a közalapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás értékét, illetve összegét;
• a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, valamint abból saját költségére másolatot 
készíthet.

7.) A Kuratórium működése:

 A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik. Ülései – amennyiben a Kuratórium azt ki nem zárja – 
nyilvánosak.

 A Kuratórium üléseinek állandó tanácskozási jogú tagjai az ügyvezető igazgató, az Idegenforgalmi Iskola és a 
Tanszálloda igazgatója, az Ellenőrző Szerv tagjai, valamint minden olyan személy, akit a Kuratórium üléseire 
szakértőként tanácskozási joggal meghívnak, továbbá meghívottként részt vehetnek azok a felajánlók, akik je-
lenlétéről, illetve meghívásáról a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel határoz.

 A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend feltüntetésével az ülést megelőző 8 napon belül. 
Az ülés napirendjét az elnök javaslata alapján a Kuratórium fogadja el, egyszerű szótöbbséggel. Az ülésekről 
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jegyzőkönyvet kell készíteni, és abban részletesen rögzíteni kell a hozott határozatokat. Rendkívüli kuratóriu-
mi ülést kell összehívni, ha a Kuratórium elnöke úgy dönt, illetve az alapító kezdeményezésére, valamint ha a ku-
ratóriumi tagok 2/3-a írásban kéri, ha az Ellenőrző Szerv az 1997. évi CLVI. Tv. 11. § (3) bek. alapján kezdemé-
nyezi.

 A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van.

 A Kuratórium határozatképtelensége esetén az ülést 15 napon belül, az adott kérdésben ismételten össze kell 
hívni.

 A Kuratórium üléséről készített jegyzőkönyvet a Kuratórium tagjainak a kuratóriumi ülést követő 15 napon be-
lül meg kell küldeni. Az ülésről jegyzőkönyv-másolatot kell kapni az iskola igazgatójának, valamint a tanács-
kozási joggal meghívott, ill. részt vevő egyéb személyeknek is.

 A Közalapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok, dokumentumok – a személyes adatok védel-
mére vonatkozó rendelkezések betartása mellett – nyilvánosak, abba – a Kuratórium elnökével történt előzetes 
egyeztetés alapján – bárki betekinthet.

 A Közalapítvány tevékenységének, működésének és gazdálkodásának legfontosabb adatait – különösen a pá-
lyázatokat és azok eredményeit, valamint a közhasznúsági jelentést – hirdetőtábláján, valamint a Fővárosi Köz-
löny útján köteles nyilvánosságra hozni. A közzétételről a Kuratórium elnöke gondoskodik. 

 Ha a Kuratórium elnöke akadályoztatva van, az ülést az elnök által felkért kuratóriumi tag vezeti.

8.) A Kuratórium döntését általában egyszerű többségi szavazattal hozza meg, míg az 5/a, d, g és h. pontok eseté-
ben minősített (2/3-os) szótöbbséggel határoz.

9.) A Közalapítvány nemzetközi alapítványként működik, és mindent elkövet, hogy a Közalapítvány céljainak hir-
detésével széleskörűen bevonja a nemzetközi adományozókat is.

10.) A közalapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli, a távollétében pedig a Kuratórium két tagja együt-
tesen képviseli. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal rendelkező sze-
mély szükséges.

A közalapítvány képviselői:

 A Kuratórium elnöke: Murányi István 1141 Budapest, Álmos vezér park 17.
 A Kuratórium tagja: Magony Szilvia  1028 Budapest, Úrbéres u. 62.
 A Kuratórium tagja: Dr. Nagy Endre  1121 Budapest, Mártonhegyi út 9.

 A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a közalapítványi SzMSz-ben kell szabályozni. A közalapít-
vány nevében kötelezettségvállalást tartalmazó jognyilatkozatot csak a közalapítvány képviselői tehetnek az 
SzMSz-ben meghatározott módon.

11.) A kuratórium ülésén az őket érintő kérdések megvitatásánál és erről való döntésnél az Idegenforgalmi Szak-
középiskola és Tanszálloda igazgatója, valamint minden intézmény és vállalkozás vezetője tanácskozási jog-
gal részt vesz. Az igazgatók szakmai, gazdálkodási és munkajogi kérdésekben önálló hatáskörrel rendelkeznek. 
Munkájukról a kuratóriumnak beszámolási kötelezettséggel tartoznak.

VIII. A Kuratórium ellenőrző szerve:

1) A közalapítvány gazdálkodásának törvényességét és célszerűségét az alapító által felkért 3 főből álló el-
lenőrző szerv vizsgálja. Az ellenőrző szerv tagjainak megbízatása határozott időre szól. Az ellenőrző szerv a 
Kuratórium éves beszámolóját megelőzően megvizsgálja a közalapítvány vagyonkezelő tevékenységét, és meg-
állapításairól az alapítót tájékoztatja. Ennek megfelelően az ellenőrző szerv évente legalább egyszer ülésezik.

 A Kuratórium ellenőrző szervének tagjai:

   Antalóczy Györgyné (an: Felhősi Katalin) 1142 Budapest, Kriván u. 8.
   Dr. Zajános Krisztina (an: Oroszi Margit) 1181 Budapest, Darányi Ignác u. 66.
   Kard Aladár (an: Koczkás Katalin) 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.
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2) Az ellenőrző szerv ügyrendjét maga állapítja meg, és tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a Kuratórium 
ülésein.

3) Az ellenőrző szerv ellenőrzi a közalapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségvise-
lőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közala-
pítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 Az ellenőrző szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet (kuratórium) tájékoztatni és annak összehí-
vását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés, 
vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszünteté-
se, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé. Továbbá ak-
kor, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 A kuratóriumot az ellenőrző szerv indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hív-
ni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására az ellenőrző szerv is jogosult.

 Nem lehet az ellenőrző szerv tagja, vagy elnöke, aki a közalapítvány vezető, irányító szervének elnöke, vagy 
tagja, aki a közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, aki a közala-
pítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfele-
lő cél szerinti juttatást; továbbá aki a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

 Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedést nem teszi meg, az ellen-
őrző szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

IX. A közalapítvány időtartama és megszűnése:

A közalapítvány határozatlan időre jön létre, megszűnésére a Ptk. 74/G. §-ában foglalt rendelkezések irányadók.

A közalapítvány megszűnése esetén a közalapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – az alapítót illeti 
meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfe-
lelően tájékoztatni.

X. Záró rendelkezések:

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló és többször módosított 
1959. évi IV. Törvény rendelkezései és egyéb hatályos jogszabályok az irányadók.

A jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat magában foglalja az alapítás óta bekövetkezett valamennyi módosí-
tást, továbbá az 1997. évi CLVI. Tv. által előírt változtatásokat is.

Budapest, 2009. június 25.

Záradék: A fenti módosításokkal egységes Alapító Okiratot a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése mint alapító 2009. 
június 25. napján tartott ülésén hozott 1061/2009 (VI.25.) sz. határozatával fogadta el.

dr. Demszky Gábor megbízásából

Horváth Csaba s. k.
Humán Várospolitikai

főpolgármester-helyettes 
Budapest Főváros Önkormányzata

alapító képviseletében
Ellenjegyezte:
dr. Tiba Zsolt
főjegyző megbízásából

Megyesné Dr. Hermann Judit s.k.
aljegyző
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ÖSSZEFOGÁS A BUDAPESTI LAKÁSTALANOKÉRT
ÉS HAJLÉKTALAN EMBEREKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

KÖZHASZNÚ JELENTÉS A KÖZALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

A közhasznú jelentéskészítési kötelezettséget a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény írja elő. A hivat-
kozott jogszabály alapján a Közalapítványnak az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú jelentést is kö-
telező készíteni, amelynek elfogadása a Kuratórium hatáskörébe tartozik.
A közhasznú jelentésnek tartalmaznia kell: a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon 
felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülö-
nített állami pénzalapból  a helyi önkormányzattól kapott támogatás mértékét,  a vezető tisztségviselőknek juttatott támo-
gatások értékét, illetve összegét, végül a közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámolót.
A közhasznú jelentés melléklete az auditált beszámoló.

A fentiek fi gyelembevételével az alábbiakban ismertetjük az adatokat.
Kijelentjük, hogy a vezető tisztségviselőknek támogatásokat nem juttattunk. 
A Magyar Köztársaság Kormánya és Budapest Főváros Önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-nak (1) bekezdése alapján, közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljá-
ból határozatlan időtartamra hozta létre az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közala-
pítványt.
A Közalapítványt a Fővárosi Bíróság 12.Pk.61.267/2003/2. számú, 2004. január 7-én jogerőre emelkedett végzésével 
9.075. sorszám alatt vette nyilvántartásba, és 2004. január 7-től kezdődő időponttal kiemelkedően közhasznú szervezet-
té minősítette.
A Fővárosi Bíróság 12.Pk. 61.267/2003/5. számú, 2006. március 1-jén kelt végzésével az alapítók, alapító okirat módo-
sítását tudomásul vette.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 5. §-ban megjelölt 
kiemelkedően közhasznú tevékenységet folytató szervezet, mivel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 8. §-ának (1) és (4) bekezdésében, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tör-
vény 56. §-ának (1) bekezdésében, 57. §-ának (1)-(2) bekezdésében, 65/E. §-ában, 67. §-ában, 74/A. §-ában, 78. §-ában, 
84. §-ában, valamint 88. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott közfeladatot látja el. 
A Közalapítvány a Khtv. 26. §-a c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatja: 
– szociális tevékenység (2. alpont),
– hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (11. alpont).

A Közalapítvány célja a fővárosban élő lakástalan és hajléktalan emberek szociális helyzetének javítása.

A Közalapítvány a fenti cél elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el: 

a) a hajléktalan emberek téli speciális ellátásának összehangolt működtetése, továbbfejlesztése, kiegészítő fi nanszírozása,
b) a hajléktalan emberek által igénybe vett szociális intézményhálózat fejlesztése, támogatása,
c) a hajléktalan emberek ellátását támogató önsegítő és professzionális közösségi kezdeményezések támogatása,
d) lakhatás megtartása, hajléktalanságból kijutási rendszerek, lakhatási modellkísérletek támogatása,
e) a hajléktalanok részére szociális szolgáltatásokat szervezők, az e területen dolgozó szakemberek és laikusok szervező-
déseinek és továbbképzésének a támogatása, 
f) kutatás, helyzetértékelés, felmérések készíttetése,
g) a magán, a társadalmi és egyházi, valamint az önkormányzati és állami, minisztériumi kezdeményezések, erőforrá sok 
összekapcsolása, 
h) pályázatok kiírása, lebonyolítása, a pályázattal megvalósított programok, szolgáltatások hatásának és eredményeinek 
ellenőrzése, értékelése. 

3) A Közalapítvány induló vagyona 26 millió, azaz huszonhatmillió forint, melyet az Alapítók az alábbiak szerint biz-
tosítottak: 
Magyar Köztársaság Kormánya 13 millió forint,
Fővárosi Önkormányzat 13 millió forint.
a Magyar Államkincstárnál 2004. február 13 óta érvényben van a 10032000-00287508-00000000 pénzforgalmi számla. 
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A Közalapítvány a működés biztonsága érdekében az induló vagyonból 5 millió, azaz ötmillió forintot törzsvagyonként 
elkülönítetten kezel, amely a Közalapítvány működéséhez nem használható fel.

A Közalapítvány 2008-ban is az SZMM–mel és a Fővárosi Önkormányzattal kötött támogatási szerződések alapján nyúj-
tott költségvetési támogatásból működött, illetve döntött a pályázati kiírásokról.
A Közalapítvány 2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól 230 000 000 Ft, és a Fővárosi Önkormányzattól 
40 000 000 Ft támogatást kapott.
A támogatási összegekből 260 000 000 Ft került felhasználásra pályázat céljára, ami azt jelenti, hogy a minisztériumi tá-
mogatási összeg teljes egészében felhasználásra került. A Fővárosi Önkormányzattól kapott pénzből 30 000 000 Ft ke-
rült felhasználásra és a 10 000 000 Ft-ból fedezi a Közalapítvány a működési költségeket. Ebből a támogatási összegből 
került megelőlegezésre a TÁMOP pályázat elindításához szükséges költség, valamint ebből képez tartalékot a Kuratóri-
um a krízishelyzetekre.

Nyílt pályázat során 32 036 000 Ft. került felhasználásra beruházás céljára, 227 964 000 Ft működési költségekre – ösz-
szesen 260 000 000 Ft-ot használtak fel a pályázók.
A Kuratórium 2008. III. 27-i ülésén döntött a Közalapítvány 2008. évi pályázati
irányelveinek és a Közalapítvány 2008.évi pályázati kiírása tervezetének jóváhagyásáról.
A Kuratórium 7/2008. (VI. 04.) Köz. A. határozatával 2008. június 4-i ülésén elfogadta a Közalapítvány 2008. évi pénz-
ügyi tervét.

A Közalapítvány 2008. augusztus 27-i ülésén elbírálta a kiírt pályázatra érkezett pályázatokat. 
170 db pályázat érkezett a 2008. évi pályázati kiírásra.
A beérkezett pályázatok bírálata az eddigi éveknek megfelelően először 3 „kiscsoportban” zajlott, majd volt egy „nagy-
csoportos” bírálat. Figyelembe vették a szakértők a „kis-közepes-nagy” szervezet problémáját, valamint, hogy a pályázó 
szervezetek szinte minden évben ugyanazok. Az előző évekhez képest kevesebb volt a „kiosztható” pénz, ami nehezítet-
te a bírálatot, de a nagycsoportos bírálaton összeállt a pályázati támogatás.
A szakértők a későbbiekben írásban is – a mostani tapasztalatok alapján – megfogalmazzák javaslataikat a jövő évre vo-
natkozóan.
A Kuratórium elfogadta a szakértői javaslatokat.

M o n i t o r o z á s

A Kuratórium minden évben megtárgyalja a nyertes, illetve az elszámolt, a projekteket befejező pályázó szervezetek pá-
lyázatainak szakmai és pénzügyi beszámolójáról szóló jelentést.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Közalapítvány a BMSZKI-t bízta meg a lakhatási pályázatok monitorozásával. Most is 
–mint az elmúlt években – a BMSZKI munkatársai végezték a beilleszkedési támogatásban nyertes pályázatok ellenőr-
zését. Hasonlóan az előző évekhez a helyszíni ellenőrzés, jegyzőkönyvek valamint egy összefoglaló jelentés elkészíté-
se volt a feladat.
2004-2005-2006 szakmai monitorozása megtörtént. 
A Kuratórium megtárgyalta a Közalapítvány 2006-2007 évi nyertes pályázatainak ellenőrzéséről szóló jelentést, és azt el-
fogadta.

Beszámoló
TÁMOP-5.3.2. kiemelt projekt szakmai megvalósulásáról

2008. április 1.–2008. december 31. között

A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Tervben rögzített, A társadalom megújulása prioritást szolgáló Társadalmi Meg-
újulás Operatív Program 5. fejlesztési területe, az Egészségmegőrzés és társadalmi befogadás, részvétel erősítése priori-
tás céljainak elérését szolgálja.

A TÁMOP-5.3.2. projekt a prioritás célkitűzéseit a hajléktalan-ellátó intézmények és az ott dolgozó szakemberek szem-
léletének és eszközrendszerének megújításával módszertanilag alapozza meg, és a hajléktalan emberek társadalmi integ-
rációját segítő szolgáltatások bevezetését, használatát segíti a szolgáltatók körében. A prioritás célkitűzései teljesítése és 
fenntarthatósága érdekében a projekt javaslatokat kíván megfogalmazni a hajléktalan emberek társadalmi beilleszkedését 
sikerrel szolgáló eszközök rendszerszerűvé tételére és jogszabályi megerősítésére.
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Konzorciumi megvalósítás

A projektet a Hajléktalanokért Közalapítvány mint projektgazda, és az Összefogás Közalapítvány mint partnerszervezet, 
konzorciumi partnerségben hajtja végre. A konzorciumi feladatmegosztás oka Budapestnek és vonzáskörzetének más ré-
giókkal összevetve lényegesen eltérő helyzete a hajléktalanság és a foglalkoztatottság kapcsán, mivel a Közép-magyar-
országi régióban (KMR) koncentrálódik az effektív hajléktalanok fele-harmada, a hajléktalanszállók fele, munkanélkü-
liségi rátája pedig a legalacsonyabb. A probléma súlya, a szociális szereplők nagy száma és nagysága, valamint a relatív 
kedvező foglalkoztatási lehetőségek indokolják, hogy a projekt KMR-re irányuló feladatainak működtetését megosszuk; 
és olyan szervezet, az Összefogás Közalapítvány végezze, amely korábban is meghatározó szerepet vitt a régió hajlékta-
lanügyi szociálpolitikájának és programjainak kidolgozásában és megvalósításában.

A Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának szakmai és módszertani megalapozása c. TÁMOP 
532-es kiemelt projekt – melyet az Összefogás Közalapítvány konzorciumi partnerként valósít meg – megvalósítása 
2008. április 1-jével kezdődött meg.
Az ESZA Kht-vel mint Közreműködő szervezettel a szerződéskötés 2008. májusában történt meg.
A projekt megvalósításához kötődő költségek első részlete a szerződéskötéstől számított 90 napon belül érkezett meg, 
utófi nanszírozásként.

Szakmai megvalósítók

2008. áprilisában a projekt megvalósítóival a szerződéskötés megtörtént: a KMR-ben a szakmai vezetést az Összefogás 
Közalapítvány korábbi irodavezetője látja el. A regionális koordinátor, projektasszisztens, szervező és szakmai elemző, 
monitorozó munkakörökre munkatársak a hajléktalanellátásban dolgozó kollegák közül lettek kiválasztva.

A szakmai megvalósítás eddigi eredményei

1. Regionális foglalkoztatási-lakhatási szakmai műhelyek
A műhelyek a hajléktalan-ellátó szervezetek kapcsolatépítésének, egymás közötti együttműködésük segítésének tere-
pei is, amelyek szolgáltatásaik megnyitását, összehangolását nyújtják egymás kliensei számára, pl. a foglalkoztatha-
tóság fejlesztése, az önálló lakhatásra történő felkészítés, képzéseknél más városokból érkező hajléktalanok számára 
szállás és szociális munka biztosítása területeken. 
2008. áprilisától havonta egyszer megrendezésre kerültek a regionális foglalkoztatási-lakhatási műhelyek, a nyári idő-
szakot leszámítva.
A szakmai műhelyek kidolgozott tematika mentén zajlanak, egy-egy előadó meghívásával, az adott témával kapcso-
latban. A résztvevők aktív szereplői a műhelymunkának, az adott témával kapcsolatos tapasztalataikat, észrevételeiket 
oszthatják meg a műhelyeken.
A szakmai műhelyeken eddig átlagosan 40-45 fő vett részt. 

2. Regionális szakmai nap
A szakmai nap célja a hajléktalan emberek és családok társadalmi integrációjának esélyeiről szóló közös gondolkodás, 
párbeszéd és cselekvés elindítása. A hajléktalan emberek társadalmi befogadásának elősegítésére, ezen belül kifejezet-
ten a munkaerőpiacra való belépés illetve visszatérés segítésére.
Az első szakmai nap 2008. november 24-én került megrendezésre: Összefogás a hajléktalanság ellen címmel. Je-
len voltak a kerületi önkormányzatok szociális szakemberei, néhány nagyobb munkáltató, munkaügyi kirendeltségek 
munkatársai, hajléktalan-ellátásban dolgozó szakemberek.

3. Módszertani, szakmai anyagok készítése
A TÁMOP-5.3.3. projektek módszertani megalapozását a kiemelt projekt többek között a hajléktalan emberek társa-
dalmi integrációját célzó módszertani anyagok kidolgozásával végzi. A módszertani anyagok a hajléktalan emberek 
társadalmi integrációjának két döntő területére terjednek ki: a foglalkoztathatóság fejlesztésére, a foglalkoztatás növe-
lésére és a lakhatásra.
A módszertani anyagok bevezetését és alkalmazását a TÁMOP-5.3.3. projektek számára regionális koordinációval és a 
referensi hálózat létrehozásával és folyamatos működtetésével segíti a kiemelt projekt, és az ezeken a csatornákon ér-
kező visszacsatolások alapján kerül sor a szükséges módosításokra.
A Megvalósíthatósági Tanulmányban foglalt szakmai anyagok elkészítésére a szakértők felkérése, a szerződések meg-
kötése megtörtént. 2009. elején kell a szakmai anyagok többségének elkészülnie.
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4. Sajtótájékoztató
2008. november 24-én országos sajtótájékoztatóra került sor a két közalapítvány kuratóriumi elnökei és a szakmai veze-
tők részvételével.
A projekttel kapcsolatos sajtófi gyelés folyamatos.

5. Eszközbeszerzések
A projekt megvalósításához kapcsolódóan az Összefogás Közalapítvány részére beszerzésre került: 7 db mobiltelefon-ké-
szülék, 2 db diktafon, 1 db fényképezőgép, 2 db laptop a hozzá tartozó szoftverekkel, 1 db projektor. 

Befektetés diszkont kincstárjegybe

A Közalapítvány alapító okiratának módosítása lehetővé tette, hogy az ideiglenesen fel nem használt összegek diszkont 
kincstárjegybe befektetésre kerüljenek a Magyar Államkincstárnál. Ez a lehetőség biztosítja, hogy a Közalapítvány a mű-
ködési költségeinek egy részét a kamatokból fedezze. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a Közalapítvány működési költsége 
minden évben az alapító okiratban engedélyezett 8% és a minisztériumi szerződésekben engedélyezett 6% alatt van.

Alapító okirat módosítása

Mint ismeretes folyamatban van az alapító okirat módosításának bírósági bejegyzése. Az eddigi kuratóriumi tagok 5 éves 
megbízatása lejárt, ezért az alapítók gondoskodtak az új kuratóriumi tagok további 5 évre történő kijelöléséről.
Összefoglalva a Közalapítvány az alapító okirat és a Kuratórium döntései alapján működött 2008-ban.
A Kuratórium elnöke 2009. II. 28-ig beszámolt a Közalapítvány szakmai működéséről az alapítóknak, és a mérleg jóvá-
hagyása után, 2009. június 30-ig ismételten beszámol, valamint közzéteszi a gazdálkodás legfontosabb adatait a Fővárosi 
Közlönyben, valamint a Szociális és Munkaügyi Minisztérium hivatalos lapjában.

Budapest, 2009. március 24.
Ikvai-Szabó Imre s.k.
Kuratórium Elnöke



2009. október 28. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1745

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

AZ ÖSSZEFOGÁS A BUDAPESTI LAKÁSTALANOKÉRT
ÉS HAJLÉKTALAN EMBEREKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓI

ÉS KURATÓRIUMA RÉSZÉRE

Elvégeztük az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány mellékelt 2008. évi 
beszámolójának a könyvvizsgálatát. Ez az éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített 
mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 303 838 E Ft a mérleg szerinti veszteség 3117 E Ft –, és 
a Közalapítvány ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatá-
rozó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, közhasznúsági jelentésből áll. 

Az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek 
szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csa-
lásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempont-
jából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkal-
mazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján. 
Itt jegyezzük meg, hogy a 2008. 05. 13-án kiadott jelentésünkben 2007. évre könyvvizsgálatunk alapján minősítés nél-

küli záradékot adtunk ki. 
A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarorszá-

gon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bi-
zonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bi-
zonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyí-
tékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves 
beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló 
megítélésétől függnek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a 
vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becs-
léseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati 
bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához.

A könyvvizsgálat során az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány éves 
egyszerűsített beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti 
könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot 
szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános 
számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalano-
kért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzeté-
ről megbízható és valós képet ad. 

Budapest, 2009. IV. 16.

Varga Péter s.k.
bejegyzett könyvvizsgáló

MKVK 004214
ügyvezető igazgató
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Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

Előző
év(ek) 

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e
1 A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (1.+2.+3.+4.) 346 226 0 281 597
2 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 339 155 0 256 686
3 a) alapítótól
4 b) központi költségvetéstől
5 c) helyi önkormányzattól
6 d) társadalombiztosítási
7 e) továbbutalási céllal kapott 330 434 256 650
8 f) egyéb támogatás 8721 36
9 2. Pályázati úton elnyert támogatás 16 527
10 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 7 21
11 4. Egyéb bevétel 7064 8363
12 B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE
13 C. ÖSSZES BEVÉTEL (A.+B.) 346 226 0 281 597
14 D. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
343 660 0 284 714

15 1. Anyagjellegű ráfordítások 5705 6286
16 2. Személyi jellegű ráfordítások 7289 17 755
17 3. Értékcsökkenési leírás 231 525
18 4. Egyéb ráfordítások 330 435 260 148
19 ebből: továbbutalt támogatás 330 434 259 098
20 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
21 6. Rendkívüli ráfordítások
22 E. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI 

(1.+2.+3.+4.+5.+6.)
0 0 0

23 1. Anyagjellegű ráfordítások
24 2. Személyi jellegű ráfordítások
25 3. Értékcsökkenési leírás 
26 4. Egyéb ráfordítások
27 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
28 6. Rendkívüli ráfordítások

  ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY
  18112285-1-41
   2008 ÉV
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban
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Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e
29 F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D.+E.) 343 660 0 284 714
30 G. ADÓZÁS ELŐTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B.–E.) 0 0 0
31 H. Adófi zetési kötelezettség
32 I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G.–H.) 0 0 0
33 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A.–D.) 2566 0 –3117

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
34 A. Személyi jellegű ráfordítások 17 756
35 1. Bérköltség 13 512
36 ebből: megbízási díjak 966
37            tiszteletdíjak
38 2. Személyi jellegű egyéb kifi zetések 53
39 3. Bérjárulékok 4191
40 B. A szervezet által nyújtott támogatások 1050
41 C. Tárgyévben az APEH által kiutalt 1% összege 21

  18112285-1-41 
  ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY
   2008 ÉV
EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

Keltezés: 2009. április 16.

Ikvai-Szabó Imre s.k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)
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  ÖSSZEFOGÁS KÖZALAPÍTVÁNY
  18112285-1-41
   2008 ÉV
MÉRLEG

adatok E Ft-ban

Sor-
szám A tétel megnevezése Előző év

Előző 
év(ek) 

helyesbí-
tései

Tárgyév

a b c d e
1 A. Befektetett eszközök 893 0 1114
2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 738 540
3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 155 574
4 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5 B. Forgóeszközök 330 010 0 302 724
6 I. KÉSZLETEK
7 II. KÖVETELÉSEK
9 III. ÉRTÉKPAPÍROK
10 IV. PÉNZESZKÖZÖK 330 010 302 724
11 C. Aktív időbeli elhatárolások 3551
12 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 334 454 0 303 838
13 D. Saját tőke 29 933 0 26 817
14 I. INDULÓ TŐKE 26 000 26 000
15 II. TŐKEVÁLTOZÁS 1367 3934
16 III. LEKÖTÖTT TARTALÉK
17 IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
18 V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL, 

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL
2566 –3117

19 VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI 
TEVÉKENYSÉGBŐL

20 E. Céltartalékok
21 F. Kötelezettségek 3926 0 1740
22 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
23 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 3926 1740
25 G. Passzív időbeli elhatárolások 300 595 275 281
26 FORRÁSOK ÖSSZESEN 334 454 0 303 838

Keltezés: 2009. április 16.

Ikvai-Szabó Imre s.k.
az alapítvány, a közalapítvány vezetője (képviselője)
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