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I. rész
Budapest Főváros Közgyűlésének
4/2010. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat
osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról
A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló többször módosított 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-a szerint a Fővárosi
Közgyűlésnek a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban:
Ötv.) 64. § (4) bekezdésében, valamint a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvényben meghatározott, a fővárosi
önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztásáról szóló rendeletét
a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltak szerint
kell megalkotnia.
A normatív részesedési arány változása miatti
korrekció
1. §
A forrásmegosztásról szóló törvény 5. § (1) és (2)
bekezdésében foglaltak szerint – a 4. § (1) bekezdése szerint osztottan megillető bevételekből a 4. § (2)(3) bekezdései szerinti összegek kivételével, valamint
a személyi jövedelemadó helyben maradó részébe beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatti elvonás elszámolását követően a tárgyévet megelőző évben visszaigényelhető, illetve befizetendő összeget is
– 2010-ben
a) a Fővárosi Önkormányzatot 47,22767360%,
b) a kerületi önkormányzatokat együttesen
52,77232640%
részesedés illeti meg. A kerületi önkormányzatokat megillető részesedés felosztásakor a forrásmegosztásról szóló törvény 6. §-a szerint kell eljárni.
Az állandó népességhez kapcsolódó normatív
hozzájárulás megosztása
2. §
A Fővárosi Közgyűlés
(1) az állandó népességhez kapcsolódó normatív hozzájárulásokat – kivéve a települési önkormányzatok
üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataihoz kapcsolódó normatív hozzájárulást – a feladatot
ellátó önkormányzatokhoz szabályozza, és a 2009. január elsejei állandó népesség alapján az önkormányzatok között osztja meg.

(2) a települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladataira a 2009. január elsejei állandó népesség után járó 1947 Ft/fő mértékű
3 300 209 781 Ft összegű normatív hozzájárulásból – e rendelet 1. § a) pontjában meghatározott részesedés alapján számítva – 1 558 612 303 Ft-ot a
Fővárosi Önkormányzathoz szabályoz, a fennmaradó 1 741 597 478 Ft-ot a kerületi önkormányzatok
között osztja meg az 1. számú melléklet 3. oszlopa
szerint.
A magánszemélyek jövedelemadójából
– beleértve a jövedelemdifferenciálódás
mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is – a Fővárosi
Önkormányzatot megillető rész,
a helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó,
valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulás
megosztása
3. §
A Fővárosi Közgyűlés
(1) a magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve a
jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó korrekciót is – a Fővárosi Önkormányzatot megillető részt, az iparűzési, továbbá az idegenforgalmi
adót, valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulásokat e rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott
arányban osztja meg a Fővárosi Önkormányzat és a
kerületi önkormányzatok között, melyeknek a kerületi önkormányzatok közötti megosztása az 1. sz. melléklet 2. oszlopában rögzített részesedési arányoknak
megfelelően történik.
(2) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően a
magánszemélyek jövedelemadójából a Fővárosi Önkormányzatot, mint települési önkormányzatot megillető – a jövedelemkülönbségek mérséklése miatti
27 711 931 027 Ft összegű elvonással csökkentett –
12 763 935 453 Ft összegből 6 028 109 774 Ft-ot a
Fővárosi Önkormányzathoz, 6 735 825 679 Ft-ot a 2.
számú melléklet 3. oszlopa szerint a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz.
(3) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően a
2008. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének
elszámolásából 2009-ben a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat együttesen érin-
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tő egyszeri 5 447 747 ezer Ft összegű korrekcióból
2 874 903 ezer Ft-ot a 3. számú melléklet 3. oszlopa
szerint a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz.
(4) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2009. évi megosztásáról szóló 10/2009. (II. 27.) Főv. Kgy. rendeletnek az Állami Számvevőszék általi felülvizsgálata
eredményeként az egyes kerületeket érintő egyszeri jellegű korrekciókat a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően a
tervszinten 1 400 000 000 Ft összegű idegenforgalmi adót tervszinten 661 187 430 Ft összegben a Fővárosi Önkormányzathoz, tervszinten 738 812 570 Ft
összegben a kerületi önkormányzatokhoz szabályozza, melynek kerületi önkormányzatonkénti összegeit
(ajánlott tervszámait) az 5. számú melléklet 3. oszlopa szerint határozza meg.
(6) az (1) bekezdés szerinti megosztásnak megfelelően az
üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett
idegenforgalmi adó minden forintjához 1 Ft/idegenforgalmi adóforint mértékű, 1 400 000 000 Ft összegű
üdülőhelyi normatív hozzájárulásból 661 187 430 Ftot a Fővárosi Önkormányzathoz, 738 812 570 Ft öszszeget a kerületi önkormányzatokhoz szabályoz. Az
egyes kerületi önkormányzatok részesedését (ajánlott
tervszámait) az 5. számú melléklet 4. oszlopa szerinti
összegekben határozza meg.
(7) a 197 700 000 ezer Ft összegben tervezett helyi iparűzési adóból
a) az e rendelet 1. § a) pontjában meghatározott rész a
Fővárosi Önkormányzatot illeti meg.
b) az e rendelet 1. § b) pontjában meghatározott rész
megosztását az egyes kerületi önkormányzatok között a 6. számú melléklet 2. oszlopa szerinti részesedési arányoknak megfelelően és 3. oszlopa szerinti összegekben határozza meg.
(8) A (3) és (4) bekezdésében meghatározott korrekcióknak a helyi iparűzési adóból a 6. § (7) és (8) bekezdése szerinti utalással történő végrehajtása következtében kialakuló végleges részesedéseket – mint a helyi
iparűzési adó ajánlott tervszámait – a 6. számú melléklet 6. oszlopa tartalmazza.
A kerületi önkormányzatokhoz befolyt helyi adó,
illetve gépjárműadó megosztása
4. §
A kerületi önkormányzatok kivetései alapján a kerületi adóbeszedési számlákra 2010. január 1-jétől 2010.
december 31-éig befolyt helyi adó, illetve gépjárműadó

91

100%-ban az érintett kerületi önkormányzat költségvetési bevétele.
A működésképtelenné vált kerületi önkormányzatok
kiegészítő támogatása
5. §
A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 45. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a
Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok
tekintetében a Fővárosi Közgyűlés látja el – a forrásmegosztás részeként – az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatásának
szabályozását a költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja alkalmazásával. A Fővárosi Önkormányzat
ehhez abban az esetben igényelhet támogatást, ha a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja szerint forráshiány
mutatható ki.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő kerületi önkormányzatok kiegészítő támogatási igényének
benyújtási feltételeit a 7. számú melléklet tartalmazza.
Végrehajtási szabályok
6. §
(1) A 3. § (7) bekezdése szerinti szabályozást a Fővárosi
Önkormányzat számláira helyi iparűzési adó címen
2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig befolyt
bevételre kell alkalmazni.
(2) A Főpolgármesteri Hivatalnak havonta, a tárgyhót
követő hónap 10-éig kell átutalnia a helyi iparűzési
adót – a 3. § (7) bekezdésben szabályozott részesedési aránynak megfelelően – az önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira, az alábbi eltéréssel:
a) a június hónapban befolyt iparűzési adót úgy kell
átutalni, hogy június 30-án megérkezzen a Fővárosi
Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.
b) a december hónapban befolyt iparűzési adót úgy
kell átutalni a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi
önkormányzatok részére, hogy az december 31-én
megérkezzen azok költségvetési elszámolási számláira.
(3) A 3. § (5)-(6) bekezdései szerinti szabályozást a Fővárosi Önkormányzat idegenforgalmi adóbeszedéssel
kapcsolatos számláira 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig befolyt idegenforgalmi adóra és a hozzá kapcsolódóan igénybe vehető üdülőhelyi normatív
hozzájárulásokra kell alkalmazni.
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(4) A Főpolgármesteri Hivatalnak:
a) havonta, júniusban és decemberben a tárgyhó utolsó napján, a többi hónapban a tárgyhót követő hó
5-éig kell a befolyt idegenforgalmi adót átutalnia a
Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási
számlájára.
b) havonta, a tárgyhót követő hó 10-éig kell a befolyt idegenforgalmi bevétel (idegenforgalmi adó
és a hozzá kapcsolódó üdülőhelyi normatív hozzájárulások) arányos részét átutalnia a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.
c) az 1400 millió Ft-on felül befolyó idegenforgalmi
adóhoz kapcsolódó – utólagosan igényelhető – normatív hozzájárulásból a kerületi önkormányzatokat megillető összegeket a Fővárosi Önkormányzat
költségvetési elszámolási számlájára érkezést követő 15 napon belül kell a kerületi önkormányzatok
költségvetési elszámolási számláira átutalnia.
(5) A kerületi önkormányzatoknak az e rendelet 5. számú melléklete szerinti tervszámokat, valamint a (4)
bekezdés b) és c) pontjai szerint a költségvetési elszámolási számláikra befolyó összeget „támogatásértékű
működési bevétel”-ként kell a költségvetéseikben, illetve a beszámolóikban szerepeltetniük.
(6) E rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá a
3. §-ban tételesen felsorolt megosztott forrásokat, kivéve a 3. § (3) és (4) bekezdésekben meghatározott
egyszeri korrekciókat – az e rendeletben szabályozottaknak megfelelően – a kihirdetést követő első utalásnál visszamenőleg korrigálni kell.
(7) A 3. § (3) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót a helyi iparűzési adó 2010. áprilisi utalásánál
kell rendezni a 3. számú melléklet 3. oszlopa szerint.
A Fővárosi Önkormányzattól elvont összeget a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira kell utalni.
(8) A 3. § (4) bekezdésében meghatározott egyszeri korrekciót a helyi iparűzési adó 2010. áprilisi utalásánál
kell a kerületi önkormányzatokkal rendezni a 4. számú melléklet szerint.
Záró rendelkezés
7. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

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

Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: forrásmegosztásról szóló törvény) 2. §-ában
foglaltak szerint alkot rendeletet a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető
bevételek 2010. évi megosztására.
A rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben (továbbiakban: Ötv.), valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009.
évi CXXX. törvényben (továbbiakban költségvetési törvény) meghatározott szabályozással összhangban tételesen rögzíti az Ötv. 64. § (4) bekezdésében meghatározott
bevételek megosztásának arányait és a megosztott bevételek önkormányzatonkénti összegeit.
Részletes indokolás
Az 1. § a bázisévi normatív részesedési aránynak a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti változása miatti korrekció mértékét határozza meg a
törvényi szabályozásnak megfelelően.
A 2. § az állandó népességhez kapcsolódó normatív
hozzájárulásokat a 2009. január elsejei állandó népesség
alapján a feladatot ellátó önkormányzatokhoz szabályozza, és az önkormányzatok között osztja meg, kivéve a települési önkormányzati üzemeltetési, igazgatási, sport és
kulturális feladatokhoz kapcsolódó központi hozzájárulást, melyből az 1. § a) pontja szerinti részesedés a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg, a fennmaradó részt az
1. számú melléklet szerint osztja meg a kerületi önkormányzatok között.
A 3. § a forrásmegosztásról szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzat közötti megosztással szabályozza
a magánszemélyek jövedelemadójából – beleértve a jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez és az ÁSZ felülvizsgálathoz kapcsolódó korrekciókat is – a Fővárosi
Önkormányzatot megillető rész, a helyi iparűzési- és idegenforgalmi adó, valamint az üdülőhelyi normatív hozzájárulások összegeit.
A 4. § a kerületi kivetésű adókat, illetve a gépjárműadót teljes egészében az érintett önkormányzat költségvetési bevételeként szabályozza.
Az 5. § a költségvetési törvény 45. § (2) bekezdésében foglaltak szerint rögzíti, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok tekintetében a Fővárosi Közgyűlés látja el – a forrásmegosztás részeként
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– az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok kiegészítő támogatásának szabályozását a
költségvetési törvény 6. számú melléklete 1. pontja alkalmazásával. Továbbá kimondja, hogy a Fővárosi Önkormányzat ehhez abban az esetben igényelhet támogatást,
ha a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a költségvetési
törvény 6. számú melléklete 1. pontja szerint forráshiány
mutatható ki. A kapcsolódó 7. számú melléklettel rögzíti az önhibájukon kívül működésképtelenné váló kerületi önkormányzatok kiegészítő támogatási igényei benyújtásának feltételeit. A fővárosra vonatkozó szabályozás
a költségvetési törvény 6. számú mellékletének adaptálásával, a kerületi önkormányzatokra nem értelmezhető
szabályok elhagyásával készült.
A 6. § a végrehajtási szabályokat rögzíti:
• Az (1)-(2) bekezdések a helyi iparűzési adó elszámolási, utalási rendjét tartalmazzák. Általános szabály a
tárgyhót követő hó 10-éig történő utalás. Emellett tételesen rögzítésre kerülnek az ettől eltérő, illetve a feltételhez kötött utalási szabályok.
• A (3)–(5) bekezdések az idegenforgalmi célú bevételekkel kapcsolatos tervezési, elszámolási, utalási szabályokat tartalmazzák.
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• A (6)–(8) bekezdések a rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá a 3. §-ban tételesen felsorolt megosztott forrásoknak a korrekcióit szabályozzák.
• (6) bekezdés: A forrásmegosztási rendelet hatálybalépéséig az érintett bevételek utalását a Fővárosi Közgyűlésnek a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és
Költségvetési gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelete szabályozza. A forrásmegosztási rendelet hatálybalépését követően az új, 2010-re vonatkozó
szabályozást visszamenőleg is érvényesíteni kell.
• (7) bekezdés: A 3. § (3) bekezdésében szabályozott
egyszeri korrekció 2009. évben a Fővárosi Önkormányzatnál lett teljes egészében érvényesítve. Így a
pénzügyi rendezés érdekében szükséges, hogy a kerületi önkormányzatoknak járó összeg a Fővárosi Önkormányzattól áprilisban átutalásra kerüljön.
• (8) bekezdés: A 3. § (4) bekezdésében szabályozott
egyszeri korrekció a kerületek között, illetve a kerületek és a főváros közötti pénzügyi átcsoportosítást jelenti, melyet az iparűzési adó áprilisi utalásánál kell
végrehajtani.
A 7. § záró rendelkezésként a hatálybalépés napját a
kihirdetés időpontjában határozza meg.
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1. számú melléklet a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz
kapcsolódó normatív hozzájárulás
kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2010. évre

Önkormányzatok megnevezése

Részesedési
arányok
(%)

1
I.

2

Települési önkormányzatok üzemeltetési,
igazgatási, sport- és kulturális feladatokhoz
kapcsolódó normatív hozzájárulás
(Ft )
3

kerületi önkormányzat

1,5817

27 547 702

kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi

önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat

4,9492
7,2065
6,0223
1,3706
2,6207

86 195 872
125 509 092
104 884 264
23 869 648
45 642 186

kerületi önkormányzat

3,4559

60 187 449

VIII.
kerületi önkormányzat
IX.
kerületi önkormányzat
X.
kerületi önkormányzat
XI.
kerületi önkormányzat
XII.
kerületi önkormányzat
XIII.
kerületi önkormányzat
XIV.
kerületi önkormányzat
XV.
kerületi önkormányzat
XVI.
kerületi önkormányzat
XVII.
kerületi önkormányzat
XVIII.
kerületi önkormányzat
XIX.
kerületi önkormányzat
XX.
kerületi önkormányzat
XXI.
kerületi önkormányzat
XXII.
kerületi önkormányzat
XXIII.
kerületi önkormányzat
Kerületi önkormányzatok összesen:

3,9665
3,7689
4,6811
7,3124
2,9008
6,1949
6,9047
5,1148
4,1147
4,8013
6,6206
3,4552
3,4909
4,8674
3,2078
1,3911
100,0000

69 081 084
65 639 172
81 525 862
127 351 887
50 520 414
107 889 910
120 252 908
89 079 487
71 660 667
83 619 297
115 304 936
60 175 274
60 797 086
84 769 661
55 867 015
24 226 605
1 741 597 478

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
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2. számú melléklet a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az átengedett személyi jövedelemadó
kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2010. évre

Önkormányzatok megnevezése

Részesedési
arányok
(%)

1
I.

2

kerületi önkormányzat

1,5817

II.
kerületi önkormányzat
III.
kerületi önkormányzat
IV.
kerületi önkormányzat
V.
kerületi önkormányzat
VI.
kerületi önkormányzat
VII.
kerületi önkormányzat
VIII.
kerületi önkormányzat
IX.
kerületi önkormányzat
X.
kerületi önkormányzat
XI.
kerületi önkormányzat
XII.
kerületi önkormányzat
XIII.
kerületi önkormányzat
XIV.
kerületi önkormányzat
XV.
kerületi önkormányzat
XVI.
kerületi önkormányzat
XVII.
kerületi önkormányzat
XVIII.
kerületi önkormányzat
XIX.
kerületi önkormányzat
XX.
kerületi önkormányzat
XXI.
kerületi önkormányzat
XXII.
kerületi önkormányzat
XXIII.
kerületi önkormányzat
Kerületi önkormányzatok összesen:

4,9492
7,2065
6,0223
1,3706
2,6207
3,4559
3,9665
3,7689
4,6811
7,3124
2,9008
6,1949
6,9047
5,1148
4,1147
4,8013
6,6206
3,4552
3,4909
4,8674
3,2078
1,3911
100,0000

Részesedési arány szerint
átengedett személyi
jövedelemadó
(Ft)
3
106 543 862
333 372 306
485 420 643
405 651 783
92 318 570
176 526 328
232 781 782
267 178 925
253 866 937
315 310 513
492 547 859
195 393 430
417 276 459
465 091 754
344 525 016
277 155 754
323 407 110
445 954 910
232 734 694
235 139 624
327 856 273
216 072 012
93 699 135
6 735 825 679
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3. számú melléklet a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Jövedelemdifferenciálódás mérsékléséhez kapcsolódó
korrekció kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2010. évre

Önkormányzatok megnevezése

Részesedési
arányok
(%)

1

2

Részesedési arány szerint
a jövedelemdifferenciálódás
mérsékléséhez kapcsolódó korrekció
(ezer Ft)
3
45 474

I.

kerületi önkormányzat

1,5817

II.
III.

kerületi önkormányzat
kerületi önkormányzat

4,9492
7,2065

IV.

kerületi önkormányzat

6,0223

142 286
207 181
173 135

V.
kerületi önkormányzat
VI.
kerületi önkormányzat
VII.
kerületi önkormányzat
VIII.
kerületi önkormányzat
IX.
kerületi önkormányzat
X.
kerületi önkormányzat
XI.
kerületi önkormányzat
XII.
kerületi önkormányzat
XIII.
kerületi önkormányzat
XIV.
kerületi önkormányzat
XV.
kerületi önkormányzat
XVI.
kerületi önkormányzat
XVII.
kerületi önkormányzat
XVIII.
kerületi önkormányzat
XIX.
kerületi önkormányzat
XX.
kerületi önkormányzat
XXI.
kerületi önkormányzat
XXII.
kerületi önkormányzat
XXIII.
kerületi önkormányzat
Kerületi önkormányzatok összesen:

1,3706
2,6207
3,4559
3,9665
3,7689
4,6811
7,3124
2,9008
6,1949
6,9047
5,1148
4,1147
4,8013
6,6206
3,4552
3,4909
4,8674
3,2078
1,3911
100,0000

39 402
75 343
99 353
114 034
108 352
134 577
210 223
83 395
178 097
198 505
147 046
118 292
138 033
190 337
99 333
100 359
139 932
92 221
39 992
2 874 903
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4. számú melléklet a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

ÁSZ vizsgálat miatti korrekciók
kerületi önkormányzatok közötti megosztása
2010. évre

ÁSZ vizsgálat
korrekciója miatt
a kerületnek utalandó
1
2
I.
kerületi önkormányzat
181
II.
kerületi önkormányzat
2 616
III.
kerületi önkormányzat
1 622
IV.
kerületi önkormányzat
V.
kerületi önkormányzat
VI.
kerületi önkormányzat
VII.
kerületi önkormányzat
VIII.
kerületi önkormányzat
IX.
kerületi önkormányzat
X.
kerületi önkormányzat
XI.
kerületi önkormányzat
XII.
kerületi önkormányzat
XIII.
kerületi önkormányzat
XIV.
kerületi önkormányzat
1 879
XV.
kerületi önkormányzat
1 744
XVI.
kerületi önkormányzat
1 913
XVII.
kerületi önkormányzat
XVIII.
kerületi önkormányzat
XIX.
kerületi önkormányzat
684
XX.
kerületi önkormányzat
XXI.
kerületi önkormányzat
2 262
XXII.
kerületi önkormányzat
997
XXIII.
kerületi önkormányzat
449
Kerületi önkormányzatok összesen:
14 347
Önkormányzatok megnevezése

ÁSZ vizsgálat
korrekciója miatt
a kerülettől elvonandó
3

–2 700
–596
–1 097
–1 660
–14 639
–2 095
–67
–3 263
–1 316
–543

–2 306
–11 127
–18 575

-59 984

ÁSZ vizsgálat miatti
korrekció összesen
( ezer Ft )
4
181
2 616
1 622
–2 700
–596
–1 097
–1 660
–14 639
–2 095
–67
–3 263
–1 316
–543
1 879
1 744
1 913
–2 306
–11 127
684
–18 575
2 262
997
449
–45 637
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5. számú melléklet a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

Az idegenforgalmi bevételek kerületi önkormányzatok
közötti megosztása és ajánlott tervszáma
2010. évre

Részesedési
arányok
Önkormányzatok megnevezése
(%)
1
I.
kerületi önkormányzat
II.
kerületi önkormányzat
III.
kerületi önkormányzat
IV.
kerületi önkormányzat
V.
kerületi önkormányzat
VI.
kerületi önkormányzat
VII.
kerületi önkormányzat
VIII.
kerületi önkormányzat
IX.
kerületi önkormányzat
X.
kerületi önkormányzat
XI.
kerületi önkormányzat
XII.
kerületi önkormányzat
XIII.
kerületi önkormányzat
XIV.
kerületi önkormányzat
XV.
kerületi önkormányzat
XVI.
kerületi önkormányzat
XVII.
kerületi önkormányzat
XVIII.
kerületi önkormányzat
XIX.
kerületi önkormányzat
XX.
kerületi önkormányzat
XXI.
kerületi önkormányzat
XXII.
kerületi önkormányzat
XXIII.
kerületi önkormányzat
Kerületi önkormányzatok összesen:

2
1,5817
4,9492
7,2065
6,0223
1,3706
2,6207
3,4559
3,9665
3,7689
4,6811
7,3124
2,9008
6,1949
6,9047
5,1148
4,1147
4,8013
6,6206
3,4552
3,4909
4,8674
3,2078
1,3911
100,0000

Az idegenforgalmi adó Üdülőhelyi feladatokhoz
kapcsolódó
részesedési arány szerinti
normatív hozzájárulás
megosztása
megosztása
/ ajánlott tervszám /
/ ajánlott tervszám /
( Ft )
( Ft )
3
4
11 686 161
11 686 161
36 565 621
36 565 621
53 242 897
53 242 897
44 493 526
44 493 526
10 125 874
10 125 874
19 362 121
19 362 121
25 532 446
25 532 446
29 305 264
29 305 264
27 845 151
27 845 151
34 584 531
34 584 531
54 024 639
54 024 639
21 431 541
21 431 541
45 768 568
45 768 568
51 013 142
51 013 142
37 788 895
37 788 895
30 399 563
30 399 563
35 472 598
35 472 598
48 914 136
48 914 136
25 527 281
25 527 281
25 791 064
25 791 064
35 960 600
35 960 600
23 699 651
23 699 651
10 277 300
10 277 300
738 812 570
738 812 570
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6. számú melléklet a 4/2010. (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez

A helyi iparűzési adó kerületi önkormányzatok közötti megosztása
és ajánlott tervszáma
2010. évre

Részesedési
arányok
Önkormányzatok megnevezése

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

1
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi
kerületi

önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat
önkormányzat

(%)
2
1,5817
4,9492
7,2065
6,0223
1,3706
2,6207
3,4559
3,9665
3,7689
4,6811
7,3124
2,9008
6,1949
6,9047
5,1148
4,1147
4,8013
6,6206
3,4552
3,4909
4,8674
3,2078
1,3911

Részesedési
Jövedelemarány
differenciálódás
szerinti helyi mérsékléséhez
iparűzési adó
kapcsolódó
korrekció
( ezer Ft )
3
1 650 253
5 163 588
7 518 658
6 283 121
1 429 918
2 734 208
3 605 546
4 138 322
3 932 133
4 883 830
7 629 051
3 026 440
6 463 176
7 203 784
5 336 332
4 292 853
5 009 238
6 907 375
3 604 817
3 642 067
5 078 150
3 346 729
1 451 302

( ezer Ft )
4
45 474
142 286
207 181
173 135
39 402
75 343
99 353
114 034
108 352
134 577
210 223
83 395
178 097
198 505
147 046
118 292
138 033
190 337
99 333
100 359
139 932
92 221
39 992

ÁSZ
vizsgálat
miatti
korrekció
összesen
( ezer Ft )
5
181
2 616
1 622
–2 700
–596
–1 097
–1 660
–14 639
–2 095
–67
–3 263
–1 316
–543
1 879
1 744
1 913
–2 306
–11 127
684
–18 575
2 262
997
449

Helyi
iparűzési
adó
ajánlott
tervszáma
(3+4+5)
( ezer Ft )
6
1 695 908
5 308 490
7 727 461
6 453 556
1 468 724
2 808 454
3 703 239
4 237 717
4 038 390
5 018 340
7 836 011
3 108 519
6 640 730
7 404 168
5 485 122
4 413 058
5 144 965
7 086 585
3 704 834
3 723 851
5 220 344
3 439 947
1 491 743
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7. számú melléklet a 4/2010 (II. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képességéből eredően az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő települési önkormányzatok támogatást igényelhetnek az alábbi feltételek
szerint.
E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő forrásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására.
Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számításához a Főpolgármesteri Hivatal adaptálja
a költségvetési törvény alapján a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató), mely
a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda Fővárosi Részlegén keresztül 2010. február 10ig érkezik meg a Főpolgármesteri Hivatalhoz.
1.1. Nem igényelhet támogatást ezen a címen az önkormányzat, amely(nek):
1.1.1. az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek nem felel meg, illetve azok
teljesítését nem vállalja, kivéve, ha az államigazgatási hivatal felmentésével rendelkezik.
Az államigazgatási hivatal a felmentést megadja:
– ha a kerületi önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik lehetővé, hogy társuljon és
ezáltal teljesítse az 1.2.1. és 1.2.2. pontokban meghatározott feltételeket,
– ha a kerületi önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz vagy más települési önkormányzat(ok)
által ellátott feladathoz, fenntartott intézményhez kívánt csatlakozni, de a társulásban részt vevő, illetve a közös feladatellátáshoz felkért települési önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé,
1.1.2. helyi adó bevezetéséről nem döntött, és ilyen bevételt nem tervez és nem realizál,
1.1.3. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételein túl tervezi a felhalmozási célú kiadásait. Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy támogatás értékű bevétel, az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz, a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 7. pont szerinti jogcíme alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzat feladataihoz
történő hozzájárulás 100%-a, a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó 20%-a, továbbá az önkormányzat döntése alapján a magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú része, a felhalmozási kiadások általános forgalmi adó tartalmának visszatérített összege, a felhalmozási célra felvett hitel, kibocsátott kötvény, valamint a lakáshoz jutás feladatai jogcímen az
önkormányzatnak a tárgyévet megelőző évi kiegészítő támogatásánál számításba vett összeg vehető figyelembe. A támogatás igénylésénél a tárgyévet megelőző évi felhalmozási bevételek között szerepeltetni kell a tárgyévet megelőző évi támogatásnál valamennyi felhalmozási jogcímen figyelembe vett bevételt.
1.1.4. kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadását a könyvvizsgáló elutasító záradékkal
látta el,
1.1.5. működési forráshiányának az igénybejelentésben szerepeltetett összege nulla, vagy ennél kisebb érték.
1.2. Kapacitás-kihasználtsági feltételek:
A kerületi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményenként, ezen belül az általános iskolákban évfolyamcsoportonként számított kihasználtsága a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszáma
(a továbbiakban: elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszám)
1.2.1. a 2009/2010. nevelési illetve tanévben érje el a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi
CII. törvény (a továbbiakban: 2009. évi költségvetési törvény) 6. számú melléklete 1.2.2. pontjában a 2009/2010. tanévre meghatározottakat.
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1.2.2. a 2010/2011. nevelési illetve tanévben érje el:
a) A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában résztvevő önkormányzat esetében a költségvetési törvény 8. számú mellékletének III. pontja szerinti többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt, a Kiegészítő szabályok 2.1.–2.2. pontjában meghatározottakat, a Kiegészítő szabályok 2.3. pontjában
meghatározottak szerint.
b) A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő település esetében – a c) pont szerinti
települések kivételével – az óvodai csoport(ok)ban valamennyi nevelési évben, illetve alapfokú oktatási intézmények 1–4. és 5–8. évfolyamain (hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7–8. évfolyamon) együttesen az elvárt csoport, illetve osztály átlaglétszámának a 75%-át.
c) A többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában részt nem vevő település esetében tagintézményként
működő alapfokú oktatási intézmény kihasználtsága érje el az 5–8. évfolyamokon (hat évfolyamos gimnáziumi
oktatás esetén a 7–8. évfolyamon) együttesen az elvárt osztály átlaglétszámának a 75%-át.
Az 1.2.1. pont esetében a 2009. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.2.2. b) és c) pontjai, valamint a jelen
melléklet 1.2.2. b) és c) pontjai szerinti számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára, továbbá a gyógypedagógiai nevelés, oktatás céljából létrehozott, szervezett csoport, illetve osztály létszámát figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermeket/tanulót, ha a többi gyermekkel/tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, illetve az általános iskolai oktatásban, a Közokt. tv. 3. számú
mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.
1.2.3. A támogatás teljes összegére jogosult az önkormányzat abban az esetben, ha a 2009/2010. nevelési illetve tanévben nem felel meg az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de vállalja, hogy az 1.2.2. pont szerinti feltételeket a 2010/2011.
nevelési illetve tanévben teljesíti.
1.2.4. A támogatás időarányos, 8 havi részére jogosult az az önkormányzat, amely a 2009/2010. nevelési illetve tanévben megfelel az 1.2.1. pont szerinti feltételnek, de a 2010/2011. nevelési illetve tanévben nem vállalja, illetve nem teljesíti az 1.2.2. pont szerinti feltételeket.
1.3. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok – az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban: OEP finanszírozási kör) nélküli – tárgyévet megelőző év tényleges
működési kiadásait a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó törvénymódosításokból fakadó
kötelezettségekkel együtt kell figyelembe venni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelőző év kiadása alatt a következő forrásokból teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra OEP-től és egyéb szervektől átvett pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás saját működési bevétele, az ilyen célú előző évi maradvány-felhasználás.
1.3.1. Az elismerhető működési kiadás számításánál – az útmutató módszertana szerint – költségvetési törvény előirányzatait megalapozó paramétereket lehet figyelembe venni. Ezen belül
1.3.1.1. a dologi kiadások, valamint az önkormányzat helyi rendeletében megállapított egyéb rászorultságtól függő
pénzbeli és természetbeni szociális juttatások önkormányzati saját forrása – az útmutató módszertana szerint számított –
2009. évi összegének 3,1%-os növekménye vehető figyelembe, azzal, hogy e szociális juttatásoknál az ellátotti létszám
2010. évi növekedése nem vehető számításba,
1.3.1.2. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján kötelező pénzbeli juttatások esetén az ellátotti létszám növekedése az önkormányzat által 2009. évben egy ellátottra fordított saját forrás – az útmutató módszertana szerinti – öszszegével vehető számításba,
1.3.1.3. a munkáltatókat terhelő járulékcsökkenésnek és az egészségügyi hozzájárulás megszűnésének 2010. évi pénzügyi hatása az önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó támogatások 2009. évről 2010. évre történő
csökkentése összegében kerül – az útmutató módszertana szerint – figyelembevételre.
1.3.1.4. a köz- és magánszféra együttműködése (a továbbiakban: PPP) keretében megvalósult létesítmények esetében
– ha a „XI. Önkormányzati Minisztérium” fejezetből 2010. évben költségvetési támogatásban részesülnek – a működési
kiadások körében – a szolgáltatási szerződés hatálya időszakában – kizárólag az önkormányzat által fizetendő szolgáltatási díjból az üzemeltetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettség 25%-a vehető figyelembe. Az üzemeltetési célú hozzájáru-
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lás részarányát az önkormányzati szolgáltatási díjban és a költségvetési hozzájárulásban egyenlőnek kell tekinteni. Egyéb
esetben a PPP keretei között meg valósult fejlesztéshez kapcsolódó működési kiadások nem vehetők számításba.
1.3.2. A személyi juttatások számításánál
1.3.2.1. a főállású polgármester, alpolgármester illetményét és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester havi tiszteletdíját a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 3. és 4. §-a alapján számított minimum összegben, legfeljebb a
2009. évben ténylegesen kifizetett illetmény, tiszteletdíj összegének erejéig lehet figyelembe venni.
1.3.2.2. a polgármester, alpolgármester költségtérítése a Pttv. 18. §-a szerinti minimum összegben kerül figyelembevételre, legfeljebb a 2009. évben ténylegesen kifizetett költségtérítés összegének erejéig,
1.3.2.3. az önkormányzati képviselők tiszteletdíja a tárgyévben hatályos köztisztviselői illetményalap és a Pttv. 15. §-a
szerinti szorzószámok, és a költségtérítésük az útmutató módszertana szerint meghatározott összegben kerül figyelembevételre, legfeljebb a 2009. évben ténylegesen kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés együttes összegének erejéig.
1.3.3. A forráshiány számításánál az önkormányzat elvárható bevételeit – az OEP finanszírozási kör nélkül – a költségvetési törvényben meghatározott központi költségvetési kapcsolatokból származó működési célú forrásai, ideértve a
2009. évi költségvetési törvény 4. számú melléklete B) III. 8. pontja szerint a 2009. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklésének elszámolásakor megmaradó összegből az önkormányzatot megillető összeget is, az intézményi működési bevételek, az önkormányzatok sajátos működési bevételei, a támogatásértékű működési bevételek és az államháztartáson
kívülről átvett működési célú pénzeszközök, a működési célú kölcsönökből és értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettségvállalás nélküli működési célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételből működésre tervezett
összeg képezi. Amennyiben – az útmutatóban meghatározott közoktatási és szociális feladatokhoz kapcsolódó intézményi ellátási díjból származó bevételek és ezek általános forgalmi adó vonzata nélkül számított – intézményi működési és
önkormányzati sajátos működési bevételeknek az útmutató módszertana szerint korrigált összege az előző évi teljesítéshez képest nem növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált infláció mértékével, a különbözet csökkenti, valamint ha az
önkormányzatok – előzőek szerint figyelembe vett – sajátos működési bevételein belül a tervezett iparűzési adó nem éri
el a számított iparűzési adóerő-képességet, e különbözet szintén csökkenti a számított forráshiányt.
1.3.3.1. Az intézményi bevételek között az útmutató módszertana szerint a közoktatási és szociális feladatokhoz kapcsolódó 2009. évi intézményi ellátási díjból és az általános forgalmi adó vonzatából származó bevétel a 2009. évben teljesített összeg erejéig kerül figyelembevételre.
1.3.3.2. A támogatásnál nem ismerhető el a helyi adó egyes adónemeinek megszüntetéséből vagy adómértékük csökkentéséből származó bevételcsökkenés.
1.3.4. A forráshiány számítása során a támogatásértékű működési bevételek és kiadások, valamint az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett és átadott pénzeszközök egyenlege az útmutató módszertana szerint számított összegben kerül figyelembevételre.
1.3.5. A pénzmaradvány igazolt kötelezettségeken felüli összege csökkenti a számított forráshiányt. Az előző évi pénzmaradvány megállapítását és felhasználását tételesen be kell mutatni. A pénzmaradványra vonatkozó 1.3.6.3. pont szerinti korrekciót a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklet 1.11.1.1. pontjában szereplő kötvénykibocsátásból
származó, a 2009. évi e kiegészítő támogatásnál csökkentő tényezőként figyelembe nem vett maradvány felhasználására kell alkalmazni.
1.3.6. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti:
1.3.6.1. a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 16.6.1. és 16.6.2. pont szerinti, valamint a 16.6.1. pont szerinti jogcímnél figyelembe vett gyermekek, tanulók létszáma után a 15. pont szerinti jogcímen szereplő normatív hozzájárulások kivételével számított tárgyévi normatív hozzájárulás és az átengedett személyi jövedelemadó, valamint az iparűzési adóerő-képesség együttes összegének 2%-a,
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1.3.6.2. az elsőfokú építésügyi hatóságok kijelöléséről szóló jogszabály szerinti elsőfokú építésügyi hatósági hatáskört gyakorló jegyzőt foglalkoztató nem körzetközpont települési önkormányzatoknál az építésügyi hatósági feladatokhoz kapcsolódó – az útmutató módszertana szerinti – forráshiány összege,
1.3.6.3. a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.11.1. pontjában, valamint a 2008. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.11.1. pontjában 2010. évre meghatározottak,
1.3.6.4. a járulékcsökkentési, valamint az önkormányzatokat érintő megtakarítási intézkedések 2010. évi pénzügyi hatásának érvényesítéseként a költségvetési törvény 3., 5., 7. és 8. számú mellékletek szerinti állami hozzájárulások és támogatások 2010. évi tervezett előirányzatai és 2009. évi előirányzatai teljesített összegének – útmutató módszertana szerint
számított – negatív különbözete, a 3. számú melléklet 8. pont szerinti üdülőhelyi feladatok és a 16.6.2. szerinti intézményi társulások óvodájába, iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása jogcímű normatív állami hozzájárulások kivételével.
A 3. számú melléklet szerinti normatív állami hozzájárulások negatív különbözetét csökkenti az 1.3.6.3. pont szerinti
korrekciók működési kiadáson belüli részaránya.
1.3.7. Az előző években felvett működési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettsége a számított forráshiánynak nem
része.
1.3.8. Amennyiben az önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelőző évi teljesített működési kiadásainak összege
a 2008. évi teljesített működési kiadásoknak a 3%-kal csökkentett országos, településkategóriánkénti egy lakosra jutó –
útmutató módszertana szerinti korrekciókkal és a legalacsonyabb és legmagasabb működési kiadást teljesítő önkormányzatok 3%-a figyelmen kívül hagyásával – számított átlagának 110%-át meghaladja, illetve nem éri el annak 90%-át, akkor
a forráshiány összege csökken, illetve nő. A számítást az OEP finanszírozási kör nélkül kell elvégezni. Egy adott önkormányzat szempontjából a településkategória átlaga az önkormányzat lakosságszáma alapján, a kategória intervallumának
közepétől való elhelyezkedése figyelembevételével kerül – az útmutató módszertana szerint – meghatározásra.
1.3.9. Az 1.3.8. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos településkategória 100%-os
mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat 2009. évi kiadását csökkenti:
1.3.9.1. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra kapott támogatásértékű működési bevételt, az államháztartáson kívülről származó működési célú átvett pénzeszközt és működési bevételt meghaladó személyi kiadása és annak
munkaadókat terhelő járuléka,
1.3.9.2. a határátkelőhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó működési célú állami támogatáson és a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadása,
1.3.9.3. továbbá a 2007. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.11.2. pontjában, valamint a 2008. évi költségvetési törvény 6. számú melléklete 1.11.2. pontjában 2010. évre meghatározottak.
1.3.10. Az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több az önkormányzat költségvetési
rendeletében elfogadott működési célú hitel előirányzatának összegénél.
1.4. Az önkormányzatok igényüket a főpolgármesternek címezve a Főpolgármesteri Hivatal Költségvetési Tervezési
Ügyosztályán keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az Ügyosztályhoz való beérkezés időpontja 2010. április 9.
Az igénylést a következő dokumentumokkal együtt kell megküldeni:
– a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradványának megállapításáról és tételes felhasználásáról, a tárgyévi költségvetésről, és a tárgyévi első félévi beszámolóról szóló képviselő-testületi (közgyűlési) előterjesztés, rendelet, illetőleg határozat, könyvvizsgálói jelentés,
– a képviselő-testület (közgyűlés) nyilatkozata az 1.1.1.–1.1.4., 1.1.6., valamint az 1.2. és 1.3.6.3. pontokban foglaltak igazolásáról, illetve vállalásáról.
1.5. Amennyiben a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetéseinek összesített adataiból a
költségvetési törvény 6. sz. mellékletének 1. pontja szerinti forráshiány mutatható ki, a Fővárosi Önkormányzat támogatást igényelhet. A főpolgármester az igényt a Pénzügyminisztériumhoz a MÁK Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda Fővárosi Részlegén keresztül nyújthatja be 2010. április 26-ig.
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1.6. A támogatásról a pénzügyminiszter július 15-éig dönt.
1.7. A kapott támogatást az érintett kerületi önkormányzat(ok) részére továbbítja. A támogatott kerületi önkormányzat
a jóváhagyott támogatásról év végén az útmutató szerint elszámol. Az elszámolás során az önkormányzat bemutatja az
igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt kötelezettségei teljesülését, valamint a költségvetési törvény 6. sz. mellékletének az 1.8.2.–1.8.6. pontokban foglaltakat. Amennyiben az elszámolás során a kerületi
önkormányzat jelen melléklet az 1.1.1.–1.1.4. és 1.2. pontok szerinti valamely feltételt, illetve annak vállalását nem teljesíti, akkor a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást köteles visszafizetni. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 64/B. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerinti kamattal együtt.
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II. rész
Kivonat
Budapest Főváros Közgyűlésének
2010. január 28-i ülésének
jegyzőkönyvéből
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

1/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Fővárosi közösségi közlekedés
átalakítása” című előterjesztés napirendre vételére
vonatkozó indítványt.

6/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az „Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében
megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4
éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában” című
előterjesztés 12. pontként történő napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
2/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az „Előterjesztés a BKV Zrt. 2010.
évi viteldíjainak módosítására” című előterjesztés –
ebédszünet utáni első pontként történő – napirendre
vételére vonatkozó indítványt.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
3/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az „Előterjesztés a BKV Zrt. 2010.
évi viteldíjainak módosítására” című előterjesztés –
meghívó szerinti 7. napirend előtt történő tárgyalásának – napirendre vételére vonatkozó indítványt.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
4/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 63. pontként tárgyalja meg a
„Vidámpark” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
5/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el az „Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében
megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4
éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában” című
előterjesztés 48. pontként történő napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
7/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat bizottsági és felügyelőtanácsi tagcserékre” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
8/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a „Javaslat kedvezményes tanulói és
nyugdíjas vonaljegy bevezetésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
9/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 61. napirendként tárgyalja meg
a „Kossuth téri mélygarázs kivitelezési munkálatai
megkezdése” című tájékoztatót.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
10/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) önkormányzati rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog
gyakorlására, Budapest IX. Kerületi Szabályozási
Terve – Nagyvásártelep és környéke (Duna City)
területére” című előterjesztést.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
5.

11/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről a ”BKSZ Kft. felügyelőbizottsági tagok visszahívása a társasági szerződés
módosításával” című előterjesztést.

6.
7.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
8.
12/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
leveszi napirendjéről a „A Rév8 Zrt. személyi ügyei
(a 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása)” című
előterjesztést.

9.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

10.

13/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és 2. pontként tárgyalja meg a
„Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. működésének felülvizsgálatára” című előterjesztést.

11.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

13.

14/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 6. napirendként tárgyalja meg a
„Tájékoztató a BKV Zrt. fenntartható közös finanszírozásának legfontosabb feltételeiről szóló 2009.
december 3. napján elfogadott szándéknyilatkozatról” című tájékoztatót.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
15/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 8. pontként tárgyalja meg „A 4-es
metróvonal Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői
kijárata térségének beruházási minimál programja”
című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
16/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:
1/a. Javaslat bizottsági és felügyelőtanácsi tagcserékre.
2. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. működésének felülvizsgálatára.
3. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a fővárosi
egészségügyi intézmények 2010-2013 évekre vonatkozó önkormányzati biztosi teendőinek ellátása
pénzügyi fedezetének biztosításához.
4. Javaslat a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca
69–71. szám alatti 72081 helyrajzi számú ingatlan,
valamint a Budapest IV. kerület, Jókai utca 1. szám

12.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

2010. február 25.

alatti 71814 helyrajzi számú ingatlan 1270/2294 tulajdoni hányadának forgalomképessé minősítésére.
A Fővárosi Cigány Önkormányzat felkérése a főpolgármesterhez.
Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményeinek
egyenlő esélyű hozzáférés szempontjai szerinti felmérésére.
Javaslat a Budapest Szíve Program I. ütem konzorciumi együttműködési megállapodások módosítására.
Tájékoztató a BKV Zrt. fenntartható közös finanszírozásának legfontosabb feltételeiről szóló 2009. december 3. napján elfogadott szándéknyilatkozatról.
Budapesti 4-es metróvonal I. szakasz nagyprojekt
támogatási szerződésének módosítása az Európai
Bizottság döntésére tekintettel.
A 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar állomás
őrmezői kijárata térségének beruházási minimál
programja.
Budapest X. kerület, Horog utca 1. (38363/3 hrsz.)
ingatlan hasznosítása.
EURO-AWK Kft. kérelme a tulajdonában lévő
15 db city-light reklámberendezés közterület-használati díjának mérséklésére vonatkozóan.
A stratégiai portfólióállomány „A” alcsoportjába
tartozó Hungexpo Zrt. szétválása.
A CLUSNET (Városok és Klaszterek) projekt hazai
társfinanszírozási támogatási szerződésének megkötése.
Budapest Főváros Önkormányzatának csatlakozása
az Európai Közúti Biztonsági Chartához.
Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltatási Zrt. szigetüzemű távhőszolgáltató rendszereit összekötő vezetékrendszer megvalósítására.
Javaslat 2007. évi útfelújításokkal kapcsolatos
TEUT pályázat fel nem használt forrásrészének lemondására.
Javaslat a „3. sz. főforgalmi út menti lakóterületek
zaj elleni védelme” című 0011/2005-1/ÖP-1 számú
projekt végrehajtási szerződésének módosítására.
Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására.
Felterjesztési javaslat a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. tv. módosítására.
Javaslat a Nyírő Gyula Kórházban történő létszámleépítést engedélyező döntés megerősítésére.
Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet
Kht. „v.a.” peres ügyeinek átvállalására.
Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelye pályázati felhívására.
Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatói álláshelye pályázati felhívására.
Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására, a Kft. társasági szerződésének módosítására.
Javaslat a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház
igazgatójának, Novák Jánosnak összeférhetetlenség
alóli mentesítésére.
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27. Javaslat a 2007. évi drogellenes, drogprevenciós
programokra kapott támogatások elszámolásának
elfogadására.
28. Közpark létrehozása Pestszentimrén. (az Alacskai úti
lakótelep 145201/232-/233-/234-/235 hrsz.-ú beépítetlen területei övezeti besorolásának megváltoztatása.)
29. Javaslat társadalmi szervezetek és alapítvány támogatására a „8209 Műemléki célú bizottsági keret”
címből.
30. Javaslat támogatások átutalásának engedélyezésére alapítványok és társadalmi szervezetek részére a „8214
Kulturális esélyegyenlőségi bizottsági keret” terhére.
31. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413
Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.
32. Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút–Üllői
út–MÁV vasútvonal–Gyáli út által határolt terület
FSZKT módosítása.
33. Javaslat a BDK Kft.-re vonatkozó szindikátusi megállapodás módosítására.
34. Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 2010. évi éves
közszolgáltatási szerződésre.
35. Javaslat a Jövőbarát Alapítvány egyedi támogatására.
36. A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.
37. Javaslat a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző
szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009.
(IX. 5) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
38. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010.
évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet módosítására.
39. Javaslat a Fővárosi Választási Bizottság, az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására.
40. Javaslat a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós
Központ alapító okiratának módosítására.
41. „A Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel” című pályázathoz fenntartói nyilatkozat
kiadása, továbbá önrész biztosítása.
42. Tájékoztató az Európai Unió Duna Stratégiájának
előkészítéséről és javaslat Budapest-Bécs-Ulm városok által létrehozandó európai területi fejlesztési
együttműködés létrehozására.
43. Tájékoztató a Duna Program előkészítéséről és javaslat a Budapesti Duna Stratégia koncepciójára és
a kapcsolódó döntésekre.
44. ECAD drogpolitikai szervezet tagságának lemondása.
45. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő főigazgatójának
megbízására és munkaszerződésének megkötésére.
46. Javaslat a Budapesti Sporttanács, a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége és a Budapesti
Sportszövetségek Szövetsége elszámolási határidejének módosítására.
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47. Javaslat „Európa Zöld Fővárosa” pályázat benyújtására.
48. Javaslat az Európai Unió URBACT II program
ROMA-NET című projekt támogatási szerződésének megkötésére.
49. Javaslat „CSALÁDI PÓTLÉK LETÉTI SZÁMLA”
megnyitásának engedélyezésére a gyermekotthonokban.
50. Javaslat a Károlyi Sándor Kórház kamatmentes
visszatérítendő kölcsön törlesztési határidejének
módosítására.
51. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BOM között
2009. december 15-én létrejött pénzeszközátadásátvételi megállapodás módosítására.
52. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás módosítására.
53. Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2009.
I. félévi tevékenységéről.
54. Javaslat kedvezményes tanulói vonaljegy bevezetésére.
55. A Zádor Ügyvédi Iroda fellebbezése a „Budapest”
név használatának engedélyezése iránti kérelem elutasítása ügyében.
56. Vidámpark.
57. Kossuth téri mélygarázs kivitelezési munkálatai
megkezdése.
58/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok
végrehajtásáról.
A napirend 1. pontja: Javaslat bizottsági és
felügyelőtanácsi tagcserékre.
Előadók: dr. György István, Tarlós István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
17/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi dr. Papcsák Ferenc Pénzügyi és
Közbeszerzési Bizottság alelnöki tisztéről, illetve
bizottsági tagságáról szóló lemondását,
– megerősíti Hutiray Gyula gazdasági bizottsági
tagságát, illetve megválasztja a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság tagjának, egyben alelnökének,
– visszahívja dr. Kocsis Mátét a Heim Pál Gyermekkórház felügyelőtanácsából,
– megválasztja Hutiray Gyulát a Heim Pál Gyermekkórház felügyelőtanácsa tagjának,
– megválasztja dr. Kosztolányi Dénest a Jogi Bizottság tagjának, egyben alelnökének,
– megválasztja Szikora Lindát a Kerületi Koordinációs Bizottság tagjának.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
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A napirend 2. pontja: Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. működésének felülvizsgálatára.
Előadó: dr. Pesti Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
18/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az Egészségközpont Zrt.-re vonatkozó 2191/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot
hatályon kívül helyezi.
Határidő: revizori vizsgálat befejezése: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
19/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
a revizori vizsgálat befejezéséig felfüggeszti a Fővárosi Egészségközpont Zrt. működését.
Határidő: revizori vizsgálat befejezése: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
20/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Egészségközpont Zrt.
rendelkezésére álló 434,0 M Ft alaptőkéből a
2010-es évben további kiadásokat ne teljesítsen.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő
30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
21/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010-es költségvetési javaslat idevonatkozó fejezetében az alábbiak szerint tervezzen:
az intézményi műszerpark korszerűsítésére
250,0 M Ft
a csődközeli intézmények támogatására legyen felhasználható
338,0 M Ft.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő
30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 3/a. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra a fővárosi egészségügyi intézmények
2010–2013. évekre vonatkozó önkormányzati biztosi teendőinek ellátása pénzügyi fedezetének biztosításához.
Előadó: dr. Havas Szófia

2010. február 25.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

22/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 3/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő főigazgatójának
megbízására és munkaszerződésének megkötésére”
című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
23/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 3/c. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.)
Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
24/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
hatályon kívül helyezi az 1705/2009. (X. 12.) Főv.
Kgy. határozatát, mely szerint a Fővárosi Közgyűlés
előzetes kötelezettséget vállal a fővárosi egészségügyi intézményeknél 2011. június 30-ig felmerülő
önkormányzati biztosi tevékenység szerződéseinek
pénzügyi fedezetére évi nettó 64 M Ft + áfa kiadási
előirányzatra a 2010-2011. évi költségvetésében, a
„7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások” cím működési kiadások előirányzatán.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
25/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Előzetes kötelezettséget vállal a fővárosi egészségügyi intézményeknél 2010–2013. években felmerülő önkormányzati biztosi tevékenység szerződéseinek pénzügyi fedezetére évi nettó 64 M Ft + áfa
kiadási előirányzatra a 2010–2013. évi költségvetésében, a „7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások” cím működési kiadások előirányzatán.
Határidő: a 2010., 2011., 2012., 2013. évi költségvetés tervezése
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 3/b. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő főigazgatójának megbízására és munkaszerződésének megkötésére.
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
26/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
munkáltatói jogkörében eljárva – mérlegelve a
benyújtott pályázatot véleményező Eseti Bizottság írásba foglalt véleményét – úgy dönt, hogy a
Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház és Gyógyfürdő főigazgatói állására kiírt pályázati felhívásra jelentkező dr. Bors Katalin
pályázatát elfogadja, és 2010. február 15-ei hatálylyal megbízza a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi
Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő vezetésével.
27/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a pályázatot elnyert dr. Bors
Katalinnal 2010. február 15-től határozatlan időre
szóló, a 3. sz. mellékletben foglalt munkaszerződést
a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs
Szakkórház és Gyógyfürdő főigazgatói (magasabb
vezetői) feladatainak ellátására. A munkavégzés
helye: 2026 Visegrád, Gizella-telep. Illetménye
havi bruttó 850 000 Ft, (azaz nyolcszázötvenezer
forint).
Felhatalmazza a főpolgármestert a csatolt munkaszerződés aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 3/c. pontja: Javaslat a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló
46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.
Előadó: dr. Havas Szófia
A Fővárosi Közgyűlés
az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 1/2010.
(II. 11.) önkormányzati rendeletét a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a
helyi központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 46/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet
módosításáról, a módosított 2. sz. mellékletnek
megfelelően.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
28/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
módosítja a Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 4./a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg
hatályos alapító okiratát a 4./b. számú melléklet
szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert
az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a
Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház
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és Rendelőintézet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 4./c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
29/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál
Gyermekkórháznak az előterjesztés 5/a. számú
mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát az 5/b. számú melléklet szerinti tartalommal,
és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat
Heim Pál Gyermekkórház módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 5/c. számú
melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
30/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés 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 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 6/c. számú
melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
31/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetnek az előterjesztés
7/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos
alapító okiratát a 7/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat
módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 7/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
32/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Központi
Stomatológiai Intézetnek az előterjesztés 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 Fővárosi Önkormányzat
Központi Stomatológiai Intézet módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratának a
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8/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő
kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

zetbe foglalt alapító okiratának a 12/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

33/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula
Kórháznak az előterjesztés 9/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 9/b.
számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Nyírő
Gyula Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 9/c. számú melléklet
szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

37/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent János
Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházainak az
előterjesztés 13/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 13/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint
a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és
Észak-budai Egyesített Kórházai módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a
13/c. számú melléklet szerinti tartalommal történő
kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor

34/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központnak az előterjesztés 10/a. számú mellékleteként
csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát a 10/b.
számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Péterfy
Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti
Központ módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratának a 10/c. számú melléklet
szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
35/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre
Kórháznak az előterjesztés 11/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát
a 11/b. számú melléklet szerinti tartalommal. és
felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat
Szent Imre Kórház módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 11/c. számú
melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
36/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített
Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetnek az előterjesztés 12/a. számú mellékleteként csatolt, jelenleg hatályos alapító okiratát
a 12/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és
felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat
Egyesített Szent István és Szent László KórházRendelőintézet módosításokkal egységes szerke-

38/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai
Kórháznak 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 aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat
Uzsoki utcai Kórház módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 14/c. számú
melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
39/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi
Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdőnek az
előterjesztés 15/a. számú mellékleteként csatolt,
jelenleg hatályos alapító okiratát a 15/b. számú
melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására,
valamint a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának a 15/c. számú melléklet szerinti tartalommal
történő kiadására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 4. pontja: Javaslat a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca 69-71. szám alatti 72081 helyrajzi számú ingatlan, valamint a Budapest IV. kerület, Jókai utca 1. szám alatti 71814 helyrajzi számú ingatlan
1270/2294 tulajdoni hányadának forgalomképessé minősítésére.
Előadó : Szalkai István
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
40/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII.
28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét és kivonja a
Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és
Rendelőintézet használatából, és forgalomképessé
minősíti a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca
69-71. szám alatti 72081 helyrajzi számú ingatlant,
valamint a Budapest IV. kerület, Jókai utca 1. szám
alatti 71814 helyrajzi számú ingatlan 1270/2294 tulajdoni hányadát.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
41/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet alapító okiratát a
Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az előterjesztés 5/c. számú melléklete szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.
Határidő: 2010. február 20.
Felelős: dr. Demszky Gábor
42/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert a Budapest IV. kerület,
Görgey Artúr utca 69-71. szám alatti 72081 helyrajzi számú ingatlan, valamint a Budapest IV. kerület, Jókai utca 1. szám alatti 71814 helyrajzi számú
ingatlan 1270/2294 tulajdoni hányadának értékesítésére azzal, hogy az értékesítésből befolyó bevétel
kizárólag a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor
Kórházzal integrált formában működő, Budapest
IV., Görgey Artúr utca 30. szám alatti szakrendelő
felújítására fordítható.
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor
43/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca 69-71. szám alatti 72081 helyrajzi számú
ingatlan, valamint a Budapest IV. kerület, Jókai
utca 1. szám alatti 71814 helyrajzi számú ingatlan
1270/2294 tulajdoni hányadának értékesítésével,
továbbá a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca
30. szám alatti szakrendelő teljes körű felújításának
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lebonyolításával az Újpesti Önkormányzatot mint
gesztort kívánja megbízni, egyúttal felkéri a főpolgármestert az erre vonatkozó megállapodásnak a
Fővárosi Közgyűlés elé terjesztésére.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor
44/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés tervezésekor szerepeltesse a Budapest IV.
kerület, Görgey Artúr utca 69-71. szám alatti 72081
helyrajzi számú ingatlan, valamint a Budapest IV.
kerület, Jókai utca 1. szám alatti 71814 helyrajzi
számú ingatlan 1270/2294 tulajdoni hányadának
eladását a bevételi oldalon, valamint gondoskodjon
az értékesítésből befolyó nettó összeg céltartalékba
helyezéséről a „Károlyi Sándor Kórház Szakrendelő felújítás” feladatra.
Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 5. pontja: A Fővárosi Cigány Önkormányzat felkérése a főpolgármesterhez.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
45/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
felkéri az Esélyegyenlőségi, Foglalkoztatáspolitikai és Kisebbségi Bizottság elnökét, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye a
Szlovák Köztársaság államnyelvéről [Tt 270/1995.
számú törvény (1995. november 15.) a 2009. június
30-án elfogadott módosításokkal] című jogszabálynak a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy.
rendelet által a bizottság számára biztosított keretek
között történő megvitatását készítse elő, végezze el
és a bizottság által kialakított állásfoglalással kapcsolatban a Fővárosi Közgyűlést tájékoztassa.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Németh Szilárd
A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat intézményeinek egyenlő esélyű hozzáférés szempontjai szerinti felmérésére.
Előadók: dr. Demszky Gábor, John Emese
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
46/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
elviekben egyetért azzal, hogy szükséges a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában álló intézmények épületeinek az egyenlő esélyű hozzáférés
szempontjai szerinti felülvizsgálata.
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47/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a felülvizsgálat
módszerét, ütemezését, megvalósítóját és a szükséges forrásigényt is tartalmazó javaslatot a Fővárosi
Települési Esélyegyenlőségi Programmal egyidőben
készíttesse el, és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 7. pontja: Javaslat a Budapest Szíve
Program I. ütem konzorciumi együttműködési megállapodások módosítására.
Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
48/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
tudomásul veszi, hogy az SZMSZ 7. számú melléklet, XXIV. Egyéb hatáskörök 25. pontja alapján
a főpolgármester aláírta és utólagosan jóváhagyja
a Budapest Főváros Önkormányzata és Piarista
Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodás módosítását az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal.
49/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kft.
közötti konzorciumi együttműködési megállapodás
módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 8. pontja: Tájékoztató a BKV Zrt. fenntartható közös finanszírozásának legfontosabb feltételeiről szóló 2009. december 3. napján elfogadott szándéknyilatkozatról.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
50/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Gábor Józsefnek a vita lezárására
vonatkozó ügyrendi indítványát.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
51/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a BKV finanszírozásáról szóló megállapodások, szerződések kapcsán nem kíván elköteleződni:
– a fővárosi közösségi közlekedés összteljesítményének csökkentésére, járatritkításra
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– a közösségi közlekedés viteldíjainak emelésére,
és annak mértékére vonatkozóan.
52/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV finanszírozásáról megkötendő Főváros–Kormány szerződés
kapcsán folytasson tárgyalásokat annak érdekében,
hogy:
– a szerződés ne jelentsen teljesítménycsökkentési
kényszert a tömegközlekedésben
– a szerződés ne jelentsen tarifaemelési kényszert a
tömegközlekedésben
– a szerződésben a Kormány vállaljon kötelezettséget arra, hogy a BKV elmaradt beruházásainak,
járműparkjának és infrastruktúrájának megújítására ne a működésből történő forráskivonással, hanem az Új Magyarország Fejlesztési Terv
közlekedésfejlesztési célú forrásainak átcsoportosításával nyíljon mód (elsősorban kötöttpályás
járműpark cseréje és infrastruktúra megújítására
vonatkozóan).
53/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a BKV finanszírozásáról megkötendő Főváros - Kormány szerződést
csak a fenti elvek teljesülése esetén terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
54/2010. (I .28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Katona Kálmán és Hock Zoltán módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy terjessze a
Közgyűlés elé a fővárosi közösségi közlekedés átalakításának koncepcióját, amely biztosítja a hatékonyság növekedését és a finanszírozhatóságot.
Határidő: 2010. május 10.
Felelős: dr. Demszky Gábor”.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
55/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy ebédszünet utáni harmadik pontként
tárgyalja meg a „Javaslat kedvezményes tanulói vonaljegy bevezetésére” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
56/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy 14. pontként tárgyalja meg a „Vidámpark” című előterjesztést.
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A napirend 9. pontja: Budapesti 4-es metróvonal I.
szakasz nagyprojekt támogatási szerződésének módosítása az Európai Bizottság döntésére tekintettel.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
57/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az Európai Unió Kohéziós
Alapjából és az Operatív Program hazai központi
költségvetési előirányzatából származó támogatásának a Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz és
kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításának
finanszírozására való felhasználásáról szóló támogatási szerződés – előterjesztő által kiegészített –
1. sz. módosítását, és felkéri a főpolgármestert az
előterjesztés 4. sz. melléklet szerinti szerződésmódosítás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 10. pontja: A 4-es metróvonal Kelenföldi
pályaudvar állomás őrmezői kijárata térségének beruházási minimál programja.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
58/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Ughy Attilának az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
59/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
egyetért azzal, hogy a 4-es metró Kelenföldi pályaudvar állomás őrmezői kijárata térségének kapcsolódó felszínrendezése során az 1. sz. mellékletben
szereplő „E” változat szerinti „minimál program”
valósuljon meg.
A napirend 11. pontja: Javaslat kedvezményes tanulói vonaljegy bevezetésére.
Előadó: Kucsák László
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
60/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Demszky Gábornak az előterjesztés tárgyalásának elnapolására irányuló ügyrendi indítványát.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

61/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Javaslat a kedvezményes tanulói vonaljegy bevezetésére” című előterjesztésben
szereplő indítványok költségére és forrására vonatkozóan készüljön vizsgálat, melynek eredményét a
főpolgármester terjessze a Közgyűlés elé.
Határidő: a Kormány–Főváros szerződés előterjesztése
Felelős: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
62/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. György Istvánnak a Budapesti
Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok
alkalmazási feltételeiről szóló 80/2009. (…..) Főv.
Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatát.
A napirend 12. pontja: Bp. X. ker., Horog u. 1. sz.
38363/3 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
63/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1)
bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva a Bp.
X. ker., Horog u. 1. sz. 38363/3 hrsz-ú ingatlannal
kapcsolatban úgy dönt, hogy az ingatlan 583 m2
térmértékű részét, a rajta fekvő összesen 145 m2
területű felépítménnyel együtt a Delta Future Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. részére, határozatlan
időre bérbe adja. A bérleti díjat havi 87 000 Ft + áfa
összegben határozza meg, mely összeg a KSH által
hivatalosan közzétett fogyasztói árindex mértékének megfelelően évente korrigálandó, leghamarabb
2011. január 1-jétől.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
64/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 8. számú mellékletét képező, a 2008. december 17-én létrejött
bérleti szerződést módosító szerződésmódosítást,
és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 60 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
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A napirend 13. pontja: Az EURO-AWK Kft. kérelme
a tulajdonában lévő 15 db city-light reklámberendezés
közterület-használati díjának mérséklésére vonatkozóan.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
65/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
elutasítja az EURO-AWK Kft. 6. sz. melléklet
szerinti díjkedvezményre vonatkozó kérelmét, így
a Fővárosi Önkormányzat fenntartja a társasággal
szemben fennálló teljes követelését, és felkéri a
főpolgármestert az 1693-1694/2007. (X. 25.) Főv.
Kgy. határozatainak végrehajtására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 14. pontja: Vidámpark.
Előadó: dr. Bőhm András

2010. február 25.

71/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Ideiglenesen elvonja a Gazdasági Bizottság és a
Kulturális Bizottság hatáskörét a Vidámpark Zrt.vel kapcsolatban, egyben átruházza a főpolgármesterre azzal, hogy a főpolgármester saját hatáskörében intézkedjen a Vidámpark Zrt. halaszthatatlan
kifizetésének biztosítására, a Közgyűlés utólagos
tájékoztatásával.
72/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy 2010. február 28ig tájékoztassa a Fővárosi Közgyűlést a vizsgálat
eredményéről, és tegyen javaslatot a cég működési
feltételeinek a biztosítására.
Határidő: 2010. február 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 15. pontja: A stratégiai portfólióállomány
A alcsoportjába tartozó Hungexpo Zrt. szétválása.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

66/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el dr. Demszky Gábornak a vita lezárására vonatkozó ügyrendi indítványát.

73/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy fenntartja a Hungexpo Zrt. Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló – 1000 Ft
névértékűről 32 Ft névértékűre csökkent 1 darab
törzsrészvénynek megfelelő – részesedésének stratégiai besorolását, figyelemmel arra, hogy nevezett
társaságot 2009. november 30-i fordulónappal egy
kiválási és beolvadási tranzakció érintette.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
67/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a 2010.februári ülésére elnapolja azzal, hogy a témát komplexen
kívánja megvizsgálni.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
68/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „Vidámpark” című napirend vitáját újból megnyitja.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
69/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a napirend vitáját elnapolja a Hock
Zoltán indítványáról történő szavazást követően.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
70/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
egyetért a főpolgármester revizori vizsgálatra vonatkozó bejelentésével.

74/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Budapest Főváros Önkormányzatának – Hungexpo
Zrt.-t érintő 2009. november 30-i fordulónappal
végrehajtott kiválási és beolvadási tranzakció következtében – a Foncière Polygone Hungária Kft.ben keletkező 100 000 Ft törzsbetét névértékű, a
törzstőke 0,003292 %-át kitevő üzletrészét a BFVK
Zrt. kezelésében lévő stratégiai portfólióállomány
A. alcsoportjába sorolja be.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor
75/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Tudomásul veszi, hogy a Hungexpo Zrt.-ben és
a Foncière Polygone Hungária Kft.-ben lévő fővárosi önkormányzati részesedések a portfóliónyilvántartásban a besorolási döntésnek megfelelően kerülnek feltüntetésre az előterjesztés 4. sz.
mellékletében lévő kimutatás szerint.
Határidő: 2010. február 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor

2010. február 25.
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A napirend 16. pontja: A CLUSNET (Városok és
Klaszterek) projekt hazai társfinanszírozási támogatási
szerződésének megkötése.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
76/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a CLUSNET (Városok és
Klaszterek) elnevezésű INTERREG IVC programra vonatkozó hazai társfinanszírozási támogatási
szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: 2010. február 20.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 17. pontja: Budapest Főváros Önkormányzatának csatlakozása az Európai Közúti Biztonsági Chartához.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
77/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata
csatlakozik az Európai Közúti Biztonsági Chartához, és ennek keretében az alábbi konkrét vállalásokat teszi az elkövetkező 3 évre:
A közlekedési infrastruktúrára vonatkozóan:
A.) Baleseti adatok rendszeres elemzése, minden évben a legbalesetveszélyesebb és korábban még nem
vizsgált 20 helyszín forgalomtechnikai felülvizsgálata, balesetveszélyes útvonalak jelzéseinek felülvizsgálata;
B.) A gyalogosok biztonsága érdekében 30 új gyalogátkelőhely kijelölése, 30 meglévő gyalogátkelőhely
forgalomtechnikai jelzéseinek bővítése (fényviszszaverő prizmák, lassító harántcsíkok, emelt fényvisszaverő képességű jelzőtáblák) a jobb láthatóság
érdekében;
C.) A közösségi közlekedés részarányának növelése
annak vonzóbbá, gyorsabbá tételével nemcsak környezetvédelmi, hanem közlekedésbiztonsági szempontból is fontos, hiszen egy tömegközlekedési
eszközön megtett utazás lényegesen kisebb baleseti kockázatot jelent, mint egy gépkocsival megtett
utazás. Ennek érdekében 6 km új autóbuszsávot létesítünk a forgalmi torlódásos szakaszokon;
D.) A kerékpárosok biztonsága érdekében 40 km új kerékpáros infrastruktúra (kerékpárút, kerékpársáv)
létesítése.
A közúti közlekedésben részt vevők viselkedésére
vonatkozóan:
E.) Évente közlekedési nap kijelölésével verseny szervezése, amelyen a KRESZ-ismereteken túl a fegyel-
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mezett közlekedési viselkedési kultúra is hangsúlyt
kap. Statisztikai adatok, konkrét balesetelemzések
tréningszerű ismertetése a tanulókkal. Célcsoport:
tanulók/diákok (11-12. évfolyamon 8 osztály, kb.
240 fő, a 13-14-15. évfolyamon 8 osztály, 240 fő
érintett)
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
78/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert az Európai Közúti Biztonsági Chartához csatlakozás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 18. pontja: Javaslat a Budapesti Távhőszolgáltatási Zrt. szigetüzemű távhőszolgáltató
rendszereit összekötő vezetékrendszer megvalósítására.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
79/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. szigetüzemű
távhőszolgáltató rendszereit összekötő vezetékrendszer megvalósítására szóló javaslattal egyetért azzal, hogy a beruházás nem jelent a Fővárosi
Önkormányzat részéről kötelezettségvállalást, nem
eredményezi a fővárosi önkormányzati többletforrás igénybevételét.
80/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri és felhatalmazza a főpolgármestert a
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. szigetüzemű
távhőszolgáltató rendszereit összekötő vezetékrendszer létesítéséhez szükséges közműegyeztetések koordinálására, a Főpolgármesteri Hivatal
illetékes ügyosztályainak képviseletéből álló koordinációs bizottság létrehozására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
81/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
beruházásában megvalósuló fejlesztés miatt a távhő
fogyasztói árának alapdíja nem nőhet.
82/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. szigetszerűen
távhőszolgáltató rendszereit összekötő vezetékrendszer megvalósítására szóló javaslatot egy hoszszú távú stratégiai koncepció terv második részének
tekinti, és koncepcióként támogatja azt. A kiviteli
tervek elkészítése és a közműegyeztetéseken túl a
megvalósítás finanszírozás (hitel) megkezdésével,
megszerzésével – beleértve az ilyen célú pályáza-
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tok kiírását – kapcsolatban előzetesen ki kell kérni
a tulajdonos hozzájárulását.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 19. pontja: 2007. évi útfelújításokhoz
TEUT pályázaton megítélt támogatás maradványértékeiről történő lemondás.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
83/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy lemond az 1. számú mellékletben
felsorolt, 2007. évi TEUT támogatási szerződéseken mutatkozó, összesen 3 180 574 Ft maradványösszegről.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

2010. február 25.

86/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal az
ESZA Nonprofit Kft.-vel a Szily TISZK KMOP4.1.1/A-2008-0003 azonosítószámú projektre, és
felhatalmazza a főpolgármestert a 2. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor
87/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal az
ESZA Nonprofit Kft.-vel a Humán TISZK TÁMOP2.2.3.-07/1-2F-2008-0008 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert az 1. számú
szerződésmódosítás aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

88/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal az
ESZA Nonprofit Kft.-vel a Szily TISZK TÁMOP2.2.3.-07/1-2F-2008-0011 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert a 2. számú
szerződésmódosítás aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 15 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

84/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a „3. sz. főforgalmi út melletti lakóterület zaj elleni védelme” c. 0011/2005-1/
ÖP-1 sz. projekt végrehajtási szerződésének 2. sz.
módosítását az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

89/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal
az ESZA Nonprofit Kft.-vel az Építőipari TISZK
KMOP-4.1.1/A-2008-0004 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert a 2. számú szerződésmódosítás aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat TÁMOP és KMOP
oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek
módosítására.
Előadó: dr. Tiba Zsolt

A napirend 22. pontja: Felterjesztési javaslat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. módosítására.
Előadók: dr. Demszky Gábor, John Emese

A napirend 20. pontja: Javaslat a 3. sz. főforgalmi
út melletti lakóterület zaj elleni védelme c. 0011/20051/ÖP-1 sz. projekt végrehajtási szerződésének módosítására.
Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
85/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az
ESZA Nonprofit Kft.-vel a Szily TISZK TÁMOP2.2.3.-07/1-2F-2008-0011 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert a 3. számú
szerződésmódosítás aláírására és kiadására.
Határidő: döntést követő 30 napon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
90/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 101. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt felterjesztési jogával élve kezdeményezi az
Oktatási és Kulturális Miniszternél a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (2) bekezdésének módosítását az előterjesztésben foglaltak
szerint.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

2010. február 25.
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91/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza és felkéri a főpolgármestert, hogy az
1. számú melléklet szerinti felterjesztést írja alá, és
az oktatási és kulturális miniszternek küldje meg.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 23. pontja: Javaslat a Nyírő Gyula Kórházban történő létszámleépítést engedélyező döntés megerősítésére.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
92/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
az 1172/2009. (VI. 25.) Főv. Kgy. határozatot megerősítve és kiegészítve úgy dönt, hogy a létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelően, hivatkozva az 5/2009. (II. 20.) ÖM rendelet 3. § (1)
bekezdés f) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:
A Fővárosi Önkormányzat a 2009. évi létszámcsökkentéseinek tekintetében az „1112 Nyírő Gyula
Kórház”-ra vonatkozóan – az intézmény létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető
létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét
felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshelyátcsoportosításra nincs lehetőség, ezért szükséges
a megszüntetésük. A munkaviszony-megszüntetésekre ezt követően kerül sor.
Ennek megfelelően a gépjárműpark 2009. évben
bekövetkezett átalakítása miatt, valamint a 2007.
évben a struktúraváltásból fakadó Meddőségi Centrum megszűnése miatt 2010. május 1-jei hatállyal 2
álláshelyet véglegesen megszüntet.
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miatti végelszámolási eljárás mielőbbi befejezése
érdekében a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v.a.” társasággal szemben támasztott
és peresített követelések vonatkozásában a Fővárosi Önkormányzat a perek alapjául szolgáló jogviszonyokban, külön megállapodás – amely nem
jelentheti a Kht.-val szembeni követelések jogosságának elismerését – szerint jogutódként lépjen a
Kht. helyébe, és jogutódként jelentse be perbelépését. Felkéri a főpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 25. pontja: Javaslat a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshely pályázati felhívására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
94/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján – a Társaság
legfőbb szervének hatáskörében eljárva – a József
Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 20 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor

Címkód

Intézmény
megnevezése

Létszámkeret
2009. évi eredeti
előirányzat (fő)

2009.
november 30-án
érvényes
létszámkeret (fő)

2010. 05. 01-vel
megszűnő létszám
(fő)

Álláshelyek
megszüntetése utáni
létszámkeret (fő)

1112

Nyírő Gyula
Kórház

766

764

-2

762

766

764

-2

762

Összesen:

Határidő: 2010. május 1.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 24. pontja: Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v.a.” peres ügyeinek átvállalására.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
93/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v.a.” jogutód nélküli megszűnése

95/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előadóművészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. §
(3) bekezdése alapján kezdeményezze a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyére
a pályázat megjelentetését az Oktatási és Kulturális
Minisztérium honlapján.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 20 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
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A napirend 26. pontja: Javaslat az Örkény István
Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelye pályázati felhívására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
96/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. §
(1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján – a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva – az
Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői
álláshelyére pályázatot ír ki az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 20 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
97/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az előadóművészeti
szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
39. § (3) bekezdése alapján kezdeményezze az
Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői
álláshelyére a pályázat megjelentetését az Oktatási
és Kulturális Minisztérium honlapján.
Határidő: a Közgyűlés döntését követő 20 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 27. pontja: Javaslat a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízására, a Kft.
társasági szerződésének módosítására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
98/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy.
rendelet 52. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat 51 %-os tulajdonában álló
Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. taggyűlésén
a Főváros mint tulajdonos képviseletében eljáró
Gy. Németh Erzsébet (lakik: 1173 Budapest, Marabu u. 5.) kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával az alábbiakat képviselje:
„1. A Fővárosi Közgyűlés a Mikroszkóp Színpad
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének javasolja megbízni Verebes Istvánt (sz.: Budapest, 1948 július 4.,

2010. február 25.

an.: Szántó Klára, lakóhelye: 8900 Zalaegerszeg,
Bazitai út 42.) 2010. február 1. napjától 2014. december 31-ig terjedő időtartamra. Személyi alapbérét bruttó 470 000 Ft/hó, teljesítménybérét (prémiumát) az éves személyi alapbére 100 %-ában
javasolja megállapítani.
Határidő: a taggyűlés döntését követő 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
99/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdés a) pontja alapján javasolja megkötni Verebes István ügyvezető munkaszerződését a 4. sz.
melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: a taggyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
100/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1)
bekezdés a) pontja alapján javasolja a Mikroszkóp
Színpad Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
társasági szerződésének 5. sz. melléklet szerinti
módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés elfogadását – az
ügyvezető megbízása átvezetése céljából – a 6. sz.
melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: a taggyűlés döntését követő 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
A napirend 29. pontja: Javaslat a 2007. évi drogellenes, drogprevenciós programokra közszolgáltatási szerződéssel kapott támogatások elszámolásának elfogadására.
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
102/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a jelen előterjesztésben meghatározott
Szervezetek 2007. évi „8428 Fővárosi Drogellenes
Program” címkód előirányzatból nyújtott támogatások elszámolását.

2010. február 25.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

119

1131/2007. (VI. 28. ) Főv. Kgy. határozat alapján támogatott szervezetek és szakmai programok:
Szervezet megnevezése

Szakmai program megnevezése

Összeg ezer Ft-ban

Jövőbarát Alapítvány

„Éjféli asztalitenisz sportbajnokság”

Caritas Hungarica

„Szenvedélybetegek korai kezelésbe vétele”

Megálló Csoport

„Nappali rehabilitáció, közösségi és foglalkoztatási program”

1 185

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány

„Szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása”

1 383

Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány

„Utcai szociális munka Budapest területén”

1 383

Kék Pont Drogkonzultációs Központ
és Drogambulancia Alapítvány
Kék Pont Drogkonzultációs Központ
és Drogambulancia Alapítvány

2 000
988

„Jogsegélyszolgálat működtetése”

988

„Utcai megkereső tevékenység”

1 284

Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány

„Magas küszöbű absztinencia-megtartó programok”

1 975

Drog Stop Budapest Egyesület

„24 órás telefonos segélyszolgálat műkötetése”

2 500

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

„Ártalomcsökkentő program”

2 469

Drogprevenciós Alapítvány

„Drogbusz mobil prevenciós szolgálat”

2 500

Drogprevenciós Alapítvány

„Dzsumbuj program”

2 112

Drogprevenciós Alapítvány

„Civil AIDS-megelőző Tűcsere program folytatása”

Sziget Droginformációs Alapítvány

„Életvezetési Központ egészségfejlesztő program”

988
1 284

1132/2007. (VI. 28. ) és 2110/2007. (XII. 20). Főv. Kgy. határozat alapján támogatott intézmény és szakmai program:
Főv. Önk. Nyírő Gy. Kórház Drogambulancia és
Prevenciós Központ

„Methadon program folytatása”

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 30. pontja: Közpark létrehozása
Pestszentimrén (az Alacskai úti lakótelep 145201/232/233-/234-/235 hrsz.-ú beépítetlen területei övezeti besorolásának megváltoztatása.)
Előadó: Szaniszló Sándor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
103/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottság módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy felkéri a főpolgármestert: gondoskodjék arról, hogy a
„Közpark létrehozása Pestszentimrén (az Alacskai
úti lakótelep 145201/232-/233-/234-/235 helyrajzi
számú beépítetlen területeinek övezeti besorolásának megváltoztatása)” című előterjesztésben szereplő beépítetlen területek övezeti besorolásának
megváltoztatására vonatkozó előterjesztés szakmai
szempontok alapján kerüljön előkészítésre, és az
erről szóló közgyűlési előterjesztést legkésőbb a
Fővárosi Közgyűlés 2010. márciusi rendes ülésén
tárgyalja meg.”

2 223,799

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
104/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
hozzájárulását adja az Alacskai úti lakótelepen lévő
145201/232-/233-/234-/235 hrsz.-ú ingatlanok L7XVIII/LP-2 övezeti besorolásának L7-XVIII/Z
övezeti besorolásra történő változtatására, annak
érdekében, hogy a fenti területen közpark kerülhessen kialakításra.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 31. pontja: Javaslat társadalmi szervezetek és alapítvány támogatására a „8209 Műemléki célú
bizottsági keret” címből.
Előadó: Ughy Attila
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
105/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
a „8209 Műemléki célú bizottsági keret” cím 2009.
évi előirányzatának terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek és alapítvány részére, a megjelölt összegben.
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Támogatott

Támogatás célja

Támogatás összege

40. sorszámú pályázat
Bp. VI. kerület, Dózsa György út 86.
Magyar Gyógyszerészi Kamara

Ólomüvegablak restaurálása

800 000 Ft

43. sorszámú pályázat
Bp. VI. kerület, Vasvári Pál utca 5.
Chábád Lubávits Zsidó
Nevelési Alapítvány

udvarburkolat-rekonstrukció

800 000 Ft

49. sorszámú pályázat
Bp. VII. kerület, Kertész utca 36.
Fészek Művészklub

Kellér terem felújítása

500 000 Ft

Összesen:

2 100 000 Ft
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

Határidő: 2010. február 28.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 32. pontja: Javaslat támogatások átutalásának engedélyezésére alapítványok és társadalmi
szervezetek részére a „8214 Kulturális esélyegyenlőségi
célú bizottsági keret” terhére.
Előadó: dr. Bőhm András

Számlatulajdonos pályázó a „9214
Kulturális esélyegyenlőségi célú
bizottsági keretből”
Amadé Zenei Alapítvány
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
Kossuth Társaság Egyesület
Addetur Alapítványi Gimnázium
(Alapítvány)
Fórumház Egyesület
DélUtán Alapítvány
A Zene Mindenkié Egyesület
Magyar Bohócok a Betegekért
Alapítvány
Tevékeny Szeretet Alapítvány
Pool’N’Roll Se/Roll Dance Budapest
Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes
Fény Alapítvány
Beállítások Színtársulat Egyesület
Magyar Művészetterápiás Társaság
Vakok és Gyengén látók KözépMagyarországi Regionális Egyesülete
Északi Támpont Egyesület

106/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
engedélyezi a Kulturális Bizottság 321/2009. (XI.
19.) sz. határozata alapján a „8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” cím 2009. évi
kerete terhére összesen 17 200 E Ft összegben az
alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását:

Cél
Az Alapítvány koncertjei a Derűs Alkonyat Nyugdíjas
Egyesületben
Karácsonyi ünnepség mozgássérült gyermekeknek és
egyedülállóknak
A Kossuth Társaság a peremkerület gyerekeiért,
ifjúságáért, nyugdíjasaiért
Fejlesztőpedagógusi tevékenységi kör létrehozása
Fórumház Egyesület a kultúráért, az
esélyegyenlőségért
Idősek ingyenes számítógépes oktatása
Fogyatékosok világnapja – önfeledten, integráltan
Mozgás és táncterápia a Reménysugár Habilitációs
Intézetben
Idősek, gyermekek együtt
Kapunyitás –- Kulturális Esélyegyenlőségi Találkozó
és Workshop
Mutasd meg magad
Alternatív mozgásművészet a hátrányos helyzetűek
integrációjáért
Alkotó játszóház kicsiknek és nagyoknak
Tapintható lehetőség – Braille felolvasóest és Brailleoktatás támogatása
Fűnyíró internetes portál

Főv. Kgy. által
megítélt
támogatás
(E Ft)
50
100
150
200
250
250
300
300
300
300
300
300
300
300
350
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Számlatulajdonos pályázó a „9214
Kulturális esélyegyenlőségi célú
bizottsági keretből”
Harmónia Háza Hagyományőrző és
Természetvédő Egyesület
Siketvakok Országos Egyesülete
Lélek-Hang Egyesület
Aquincum Baráti Kör Egyesület
Óbuda Fogyatékos Gyermekeiért
Alapítvány
Ág Alapítvány
Új Világ Egyesület
Humano Modo Alapítvány
Hendikep Alapítvány
Távol az Otthontól Alapítvány
Eötvös József Cigány-Magyar
Pedagógiai Társaság
Informatika a Látássérültekért Alapítvány
Roma Rendőrök Országos Egyesülete
Baltazár Színház Alapítvány
Látássérültek Szabadidős
Sportegyesülete
Soteria Alapítvány
Regős Bendegúz Alapítvány Diákok
Javára
Nyitott Képzések Egyesület
Bliss Alapítvány
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezete (Egyesület)
Utca-Szak Kulturális Egyesület
Pro Minor Egyesület a Gyermekekért
Gyermekszínházak Háza Alapítvány
Ability Park a Fogyatékos Személyek
Társadalmi Beilleszkedéséért Közhasznú
Egyesület
Kézenfogva Alapítvány
Nem Adom Fel Alapítvány
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Cél

121
Főv. Kgy. által
megítélt
támogatás
(E Ft)

Egy év a tanyán

350

Szemfülesnek áll a világ
Skizofréniában szenvedő betegek részére kulturális
szolgáltatások biztosítása
Tapintható régészet

395
400

Zeneterápia és Iskolakórus

400

Hallássérült klub és Internetszoba működtetése
Hídépítés – a kisebbségi és többségi kultúra között
Középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült
gyermekek és fiatalok integrált, szabadidős, kulturális
programjainak lebonyolítása
Tavaszi Zeneünnep 2010
Kóstold meg a Világot - Multikulturális Fesztivál

400
400
400

„Cigányként teret nyerni, s adni mindenkinek!”

400

A Vakság című film narrációval való ellátása
látássérültek számára
5 nap kultúra hátrányos helyzetű fiataloknak és
évadzáró karácsonyi est szervezése
A kulturális integráció elősegítése a Baltazár Színház
előadásain keresztül.
Fehér bottal Budapesten

400

400
400

455
500
500
500

Dialógus Nyitott Kulturális Klubház – találkozó és
kulturális programsorozat az RS9 Színházban
A kulturális roma integráció elősegítése a fővárosban
élő gyermekek életében
Sonnenschein-ház: Nyitott ház
Egy-mással jobb

500

Integrált kulturális és művészeti fejlesztő programok

500

Utca-Szak Egyesület esélyegyenlőségi színházi
előadásai
Zenefonat–élőzenés fejlesztőprogram hallássérült
gyermekeknek
Tükröződések a színház, zene és a képzőművészet
által
Integrált kulturális élményszerzés – hátrányos
helyzetű tanulók fogadása és családi napok az Ability
Parkban
Öt éves a Fogadd el, fogadj el – közvéleményformáló rendezvénysorozat
Jobb velünk a világ! 2009
ÖSSZESEN:

500

500
500

500
550
600
1 000

1 000
1 000
17 200

122

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

A napirend 33. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
107/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím
kiadási, – azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre –, 2009. évi előirányzat maradványa terhére az „1502 Városligeti Műjégpálya”
cím támogatására és működési kiadására (ezen belül dologi kiadásra) 3 055 E Ft-ot biztosít, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásával egyidejűleg az előirányzatot
biztosítja.
Határidő: előirányzat rendezése a pénzmaradvány jóváhagyásával egyidejűleg
Felelős: dr. Demszky Gábor
108/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
A „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, (működési célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre) 2009.
évi előirányzat-maradvány terhére az alábbi szervezeteket támogatja:
Sorsz.

1.

2.

3.

4.

Megnevezés

Határidő: előirányzat rendezése a pénzmaradvány jóváhagyásával egyidejűleg szerződés megkötésére,
a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor
110/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert intézkedjen a határozatokban szereplő támogatási összegek átutalásáról.
Határidő: az átmeneti finanszírozási rendelet hatálybalépését követően
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 34. pontja: Budapest IX. kerület, Könyves Kálmán körút–Üllői út–MÁV vasútvonal–Gyáli út által határolt terület FSZKT módosítása.
Előadó: Bánsághi Tamás
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
111/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
a IX. kerület Könyves Kálmán körút–Üllői út–Máv
vasútvonal–Gyáli út által határolt területre vonatkozó FSZKT módosítási javaslatát, mely szerint
K-HT (honvédségi célzott terület-felhasználási
módú terület) besorolás I-re (intézményi) módosuljon, támogatja.

Támogatott cél

A 2009. november 27–29. között
megrendezésre került Három Város
Budapesti Műugró Szövetség
Versenye műugrórendezvény
kiadásaira.
Az október 20-án a Siketlimpián
aranyérmet szerzett vízilabdaBudapesti Vízilabda Szövetség
válogatott részére rendezett
állófogadás kiadásaira.
A kialakításra kerülő telephely
FTC Kajak–Kenu Utánpótlás- karbantartási feladataira,
nevelés Közhasznú Nonprofit sporteszközök beszerzésére
Kft.
és versenyeken való részvétel
kiadásainak támogatására.
Az Asztalitenisz Vándorkupa
Fővárosi Önkormányzat Béke
versenysorozat kiadásaira, valamint
Gyermekotthona
sportszerek vásárlására.
Összesen:

109/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásával egyidejűleg az előirányzatot biztosítja.
Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő
minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a
főpolgármestert azok aláírására.

2010. február 25.

Támogatás
összege
(EFt-ban)
100

100

250

250
700

112/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Egyetért azzal, hogy Budapest Településszerkezeti
Tervében 1. pontban megjelölt területen belül elhelyezkedő Honvédségi Terület (HT) megjelölése
központi vegyes (Vk) terület-felhasználásúra módosuljon.

2010. február 25.
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113/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges
eljárást indítsa el.
Határidő: 2010. január 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a
kiegészítő megállapodás módosításáról szóló szerződés aláírására.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a BDK Kft.-re vonatkozó szindikátusi megállapodás módosítására.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A napirend 36. pontja: Javaslat a Studio
Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 2010. évi, éves közszolgáltatási szerződésre.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
114/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja, megköti az előterjesztés mellékleteként
csatolt, a BDK Kft.-re vonatkozó szindikátusi megállapodás 2. sz. módosítását a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-vel, és felkéri a főpolgármestert
a 2. sz. módosítás, illetve egységes szerkezetbe foglalt szindikátusi megállapodás aláírására.
Határidő: 15 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
115/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
A Gazdasági Bizottság, illetve a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság a Fővárosi
Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007.
(XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti hatáskörét magához vonva, a BDK
Kft. soron következő taggyűlésén eljáró személy
– a főpolgármester vagy az általa meghatalmazott
személy – „igen” szavazatával támogassa a BDK
Kft. társasági szerződése előterjesztés melléklete
szerinti módosításának elfogadását, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás –
taggyűlési elfogadást követő – aláírására.
Határidő: BDK Kft. soron következő taggyűlése
Felelős: dr. Demszky Gábor
116/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Módosítja a 2235/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatát – figyelemmel a 2197/2009. (XII. 17.) Főv.
Kgy. határozatára – azzal, hogy a BDK Kft.-vel korábban kötött egyedi közüzemi szerződés és kiegészítő megállapodás 2010. március 31. napjáig – a
közszolgáltatási keretszerződés hatálybalépéséig
– hatályban marad. A BDK Kft. közszolgáltatási
tevékenységének díjazása a keretszerződés hatálybalépéséig az átmeneti finanszírozás keretei között
történik, a pénzügyi elszámolásra a 2010. évi éves
közszolgáltatási szerződés keretében kerül sor. Erre
tekintettel jóváhagyja, megköti – az előterjesztő
által kiegészített – a kiegészítő megállapodás módosításáról szóló szerződést a 6. számú melléklet

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
117/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg
a „Kerékpársáv kialakítása a Bp. IV. kerület, Külső
Szilágyi úton” című előterjesztést.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
118/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti, 2010. évi éves közszolgáltatási szerződést a melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 37. pontja: Javaslat a Jövőbarát Alapítvány egyedi támogatására.
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
119/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a hivatali „7101” címkódon belül 19
törzsszámon – egészségügyi prevenciós és egyéb
ágazati szakmai előirányzatok – 2009. évben tervezett 200 000 E Ft előirányzat-maradványa terhére
a Jövőbarát Alapítvány Éjféli Sportbajnokság és
KRÉM programjai végrehajtásához 2 100 E Ft-ot
biztosít, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009.
évi pénzmaradvány jóváhagyásával egyidőben biztosítja az előirányzatot. Felkéri a főpolgármestert,
hogy intézkedjen az utalásról.
Határidő: utalásra az átmeneti rendelet hatálybalépését követően
Felelős: dr. Demszky Gábor
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120/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a 2. számú mellékletben foglalt támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30
nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 38. pontja: A Fővárosi Önkormányzat
vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok
gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
121/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el Ughy Attila módosító indítványát,
mely szerint:
„Eredeti:
„69. § (1) A kiemelt fejlesztésű közterületek rendeltetésétől eltérő használata kérdésében a 68. § (1)
bekezdésében meghatározott jogosulti kör tekintetében
a) 10 évet elérő vagy meghaladó időtartam esetén a
Fővárosi Közgyűlés dönt,
b) 10 évet el nem érő időtartam esetén a Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága dönt.
Módosított:
„69. § (1) A kiemelt fejlesztésű közterületek rendeltetéstől eltérő használata kérdésében a 68. § (1)
bekezdésében meghatározott jogosulti kör tekintetében
a) 10 évet elérő vagy meghaladó időtartam esetén a
Fővárosi Közgyűlés dönt,
b) 10 évet el nem érő időtartam esetén a Kiemelt
Fejlesztések Bizottsága dönt a Városfejlesztési
és Városképvédelmi Bizottság előzetes egyetértésével.”
A Fővárosi Közgyűlés
megalkotja 2/2010. (II. 11.) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.
A napirend 39. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata 2010. évi átmeneti finanszírozásról és
költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítására.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

2010. február 25.
A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 3/2010.
(II. 11.) önkormányzati rendeletét a 2010. évi átmeneti finanszírozás és költségvetési gazdálkodás módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
122/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről a költségvetési intézményeket tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
123/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Fővárosi
Vidámpark Zrt.-nél fennálló likviditási gondokból
eredő rendkívüli helyzet megoldása érdekében legfeljebb bruttó 20 millió forintot bér- és költségei
fedezetére használhasson fel. Erre vonatkozóan a
2009. évi pénzmaradvány nyújt fedezetet. Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásával egyidejűleg az előirányzatot
biztosítja.
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
A napirend 41. pontja: Javaslat a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központ alapító okiratának módosítására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
128/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Budapesti Munkaerő-piaci Intervenciós Központ (székhely: 1097 Budapest, Gyáli
út 33-35.) alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a 3. számú
melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.
Határidő: döntés napja
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 42. pontja: „A Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel” című pályázathoz fenntartói nyilatkozat kiadása, továbbá önrész biztosítása.
Előadó: dr. Demszky Gábor

2010. február 25.
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
129/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
felhatalmazza a főpolgármestert a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.3.3.
„Megújuló energiahordozó felhasználás növelés”
konstrukcióban benyújtott „A Fővárosi Állat- és
Növénykert hőellátása termálvízzel” című pályázathoz fenntartói nyilatkozat kiadására a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
130/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Kötelezettséget vállal arra, hogy a „Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel” címmel
KMOP-2009-3.3.3. „Megújuló energiahordozófelhasználás növelés” konstrukcióba benyújtandó
pályázatához – annak kedvező elbírálása esetén –
118 577 E Ft-ot biztosít pályázati önerő címén, oly
módon, hogy 39 000 E Ft-ot a 2010. évi, 79 577 E Ft-ot
a 2011. évi Fővárosi Önkormányzat költségvetésének terhére a szerkezet-átalakítási céltartalékból biztosít. Továbbá felkéri a főpolgármestert az
önrész rendelkezésre állást igazoló dokumentum
4. számú melléklet szerinti aláírására.
Határidő: a pályázat kedvező elbírálását követő első
költségvetési rendelet módosítása
Felelős: dr. Demszky Gábor
131/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
A pályázat kedvező elbírálása esetén a költségvetési rendeletet módosítja, és az önerőt a szerkezetátalakítási céltartalékból biztosítja.
Határidő: pályázat elbírálásáról szóló döntést követően
Felelős: dr. Demszky Gábor
132/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a megtérülési számítások alapján
a biztosított összeget a Fővárosi Állat- és Növénykert a beruházás teljes megtérülési idejének végéig köteles visszafizetni a Fővárosi Önkormányzat
költségvetésébe oly módon, hogy a visszafizetést
saját önrészének megtérülése utáni évben kezdi
meg, azaz a visszafizetés kezdő éve 2014., záró éve
2026, a 2014-2026. közötti időszakban az évente
visszafizetésre kerülő összeg 9 121 339 Ft. Továbbá felkéri a főpolgármestert, hogy készítse elő és
terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé a Fővárosi Állat- és Növénykert számára a támogatás nyújtásának feltételeit tartalmazó megállapodást legkésőbb
a pályázat elnyerését követő 30. napon.
Határidő: 2014–2026.
Felelős: dr. Demszky Gábor
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133/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.-t
és a FŐTÁV Zrt.-t, hogy segítse a „Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termálvízzel” címmel
KMOP-2009-3.3.3. „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelés” konstrukció keretében pályázott
projekt (nyertes pályázat esetén) sikeres megvalósítását, és a létrehozásra kerülő rendszer hatékony
működtetését.
Határidő: folyamatos
Felelős: BGYH Zrt. vezérigazgatója FŐTÁV Zrt. vezérigazgatója
A napirend 43. pontja: Tájékoztató az Európai
Unió Duna Stratégiájának előkészítéséről és javaslat
Budapest–Bécs–Ulm városok által létrehozandó Európai
területi fejlesztési együttműködés létrehozására.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
134/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
elfogadja az EU Duna Stratégia előkészítéséről
szóló jelen előterjesztés szerinti tájékoztatót és
egyetért európai területi együttműködési csoportosulás létrehozásával Budapest–Bécs–Ulm városok
által, a nemzetközi városhálózat közös fellépése és
a városrégiós fejlesztési javaslatok érdekérvényesítő szerepének támogatása érdekében, oly módon,
hogy a csoportosuláshoz való későbbi csatlakozás
biztosított legyen. Felkéri a főpolgármestert, hogy
folytasson egyeztetéseket a partnervárosokkal annak érdekében, hogy velük együttműködve európai
területi együttműködési csoportosulás egyezményének és alapszabályának tervezete kidolgozásra
kerüljön.
Határidő: az egyeztetések megkezdésére azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 44. pontja: Tájékoztató a Duna Program
előkészítéséről és javaslat a Budapesti Duna Stratégia
koncepciójára és a kapcsolódó döntésekre.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
135/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot,
mely szerint: „elfogadja a Budapesti Duna Stratégia és Duna Program előkészítéséről szóló tájékoztatót.
Létrehozza a Duna Program Döntés Koordinációs
Egyeztető Fórumot az alábbi személyek részvételével:
– dr. Demszky Gábor, főpolgármester
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– Ikvai-Szabó Imre, főpolgármester-helyettes
– dr. Steiner Pál, Közép-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke
– dr. Mester László, Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács elnöke
– Hegyi Gyula, Duna Nagykövet
– Horváth Csaba, az MSZP frakció delegáltja
– dr. Endrédy István, Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettes
– Ughy Attila, a Fidesz frakció delegáltja
– Katona Kálmán, az MDF frakció delegáltja
– Z. Halmágyi Judit, az SZDSZ frakció delegáltja
– a főváros Duna menti kerületei által kijelölt egy
kerületi polgármester
– a Duna Partnerségi Hálózat által delegált egy polgármester
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
Úgy dönt, hogy a Duna Program megvalósítását elősegítő koordinálási feladatok ellátásával Z.
Halmágyi Juditot bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

2010. február 25.

Úgy dönt, hogy a Duna Partraszállás nemzetközi
mérnöki-építészeti tervpályázat kiírásához szükséges előkészítési és lebonyolítási munkálatokra biztosítandó 147 500 E Ft a 2010. évi költségvetésben
a „8446 Nagyrendezvények” címen, külön költségvetési sorban szerepeljen.
Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor „
A napirend 45. pontja: ECAD drogpolitikai szervezet
tagságának lemondása.
Előadó: dr. Szolnoki Andrea
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
136/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata
az „Európai városok a drog ellen” (European Cities
Against Drug) elnevezésű városközi együttműködésben 2010. február 1-jei hatállyal nem kíván
együttműködni, egyben felkéri a főpolgármestert,
hogy erről a szervezetet értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a nem fővárosi tulajdonú Duna-parti közterületek tulajdonosaival, és készítse el a Duna partszakasza egységes használatát biztosító megállapodást.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

137/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg Budapest csatlakozásának lehetőségét egy olyan nemzetközi szervezethez, melynek alapelvei összhangban állnak a Nemzeti Drogstratégiával.
Határidő: 2010. május 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg Duna-part használata kérdésében önálló rendelet megalkotásának törvényes lehetőségét, szükségességét
és a vizsgálat eredményétől függően a rendelet- tervezetet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

138/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Hozzájárul, hogy a 2010-ben fel nem használt
10 000 euro értékű tagdíj („Európai városok a drog
ellen” (European Cities Against Drug)) összegét civil drogprevencióval foglalkozó szervezetek támogatására fordítsa a főváros.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Dunapart partszakasz kiemelt és egységes arculatának kialakítása
érdekében vizsgálja meg annak önálló rendeletként,
vagy a BVKSZ/FSZKT részeként való törvényes
megvalósításának lehetőségét.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a Budapesti Sporttanács, a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége és a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége elszámolási határidejének módosítására.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Felkéri a főpolgármestert, hogy készítse el a Duna
Partraszállás nemzetközi mérnöki-építészeti tervpályázat kiírását, amely előkészítési és lebonyolítási munkálataira a 2010. évi költségvetésben
147 500 E Ft-ot biztosítson.
Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor

139/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapesti Sporttanács és a Sportági
Szakszövetségek Budapesti Szövetsége és a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége kérését, és hozzájárul ahhoz, hogy mindhárom szervezet a 2009.
évben fel nem használt támogatási összegekkel legkésőbb 2010. június 30-ig számoljon el.

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
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140/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Jóváhagyja, megköti a Budapesti Sporttanáccsal
2009. augusztus 11-én megkötött sportszakmai
együttműködési megállapodás módosítását a 4.
számú melléklet, a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetségével 2009. július 28-án megkötött sportszakmai együttműködési megállapodás
módosítását az 5. számú melléklet és a Budapesti
Sportszövetségek Szövetségével 2009. július 26-án
megkötött támogatási szerződés módosítását a 6.
számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a
főpolgármestert azok aláírásra.
Határidő: a közgyűlési döntést követő 25 munkanapon belül
Felelős: dr. Demszky Gábor

144/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Duna Program megvalósítását elősegítő koordinálási feladatok ellátásával Z.
Halmágyi Juditot bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

146/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg Duna-part használata kérdésében önálló rendelet megalkotásának törvényes lehetőségét, szükségességét
és a vizsgálat eredményétől függően a rendelet-tervezetet terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

141/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Tájékoztató
a Duna Program előkészítéséről és javaslat a Budapesti Duna Stratégia koncepciójára és a kapcsolódó
döntésekre” című előterjesztésről.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
142/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Budapesti Duna Stratégia és Duna Program előkészítéséről szóló tájékoztatót.
143/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Létrehozza a Duna Program Döntés Koordinációs
Egyeztető Fórumot az alábbi személyek részvételével:
– dr. Demszky Gábor, főpolgármester
– Ikvai-Szabó Imre, főpolgármester-helyettes
– dr. Steiner Pál, Közép-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke
– dr. Mester László, Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács elnöke
– Hegyi Gyula, Duna Nagykövet
– Horváth Csaba, az MSZP frakció delegáltja
– dr. Endrédy István, Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezető-helyettes
– Ughy Attila, a Fidesz frakció delegáltja
– Katona Kálmán, az MDF frakció delegáltja
– Z. Halmágyi Judit, az SZDSZ frakció delegáltja
– a főváros Duna menti kerületei által kijelölt egy
kerületi polgármester
– a Duna Partnerségi Hálózat által delegált egy polgármester.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor

145/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a nem fővárosi tulajdonú Duna-parti közterületek tulajdonosaival, és készítse el a Duna partszakasza egységes használatát biztosító megállapodást.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor

147/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Felkéri a főpolgármestert, hogy a Dunapart partszakasz kiemelt és egységes arculatának kialakítása
érdekében vizsgálja meg annak önálló rendeletként,
vagy a BVKSZ/FSZKT részeként való törvényes
megvalósításának lehetőségét.
Határidő: 2010. március 31.
Felelős: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
148/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy készítse el a Duna
Partraszállás nemzetközi mérnöki-építészeti tervpályázat kiírását, amelynek előkészítési és lebonyolítási munkálataira a 2010. évi költségvetésben
147 500 E Ft-ot biztosítson.
Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor
149/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Duna Partraszállás nemzetközi
mérnöki-építészeti tervpályázat kiírásához szükséges előkészítési és lebonyolítási munkálatokra biztosítandó 147 500 E Ft a 2010. évi költségvetésben
a „8446 Nagyrendezvények” címen, külön költségvetési sorban szerepeljen.
Határidő: 2010. évi költségvetés elfogadása
Felelős: dr. Demszky Gábor
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A napirend 47. pontja: Javaslat „Európa Zöld Fővárosa” pályázat benyújtására.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
150/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy az „Európa Zöld Fővárosa” pályázat első fordulójában pályázatot nyújt be a 2012.
és 2013. évi díj elnyerésére, és felkéri a főpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti angol és magyar
nyelvű nyilatkozat aláírására.
Határidő: 2010. január 29.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 48. pontja: Javaslat az Európai Unió
URBACT II program ROMA-NET című projekt támogatási szerződésének megkötésére.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
151/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti az URBACT II program
„Európai Roma Tapasztalatcsere Hálózat (ROMANET)” projekt támogatási szerződését, és felkéri
a főpolgármestert az angol-francia, illetve magyar
nyelvű szerződés aláírására az 1. számú melléklet
szerinti tartalommal.
Határidő: 2010. február 8.
Felelős: dr. Demszky Gábor
152/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Az 1708/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatot az
alábbiak szerint módosítja:
„Kötelezettséget vállal arra, hogy az URBACT II.
program keretében az „Európai Roma Tapasztalatcsere Hálózat (ROMA-NET)” elnevezésű projekt
második szakasz megvalósításához szükséges max.
70 000 euró összegű előirányzatot csak a második
szakaszba jutást követően előlegezi meg 50-50%-os
arányban 2010-2011. években, a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 034-es törzsszámán, a
mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével.”
Határidő: 2010-2011. évközi költségvetési rendeletmódosítás
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 49. pontja: Javaslat családi pótlék letéti számla megnyitásának engedélyezésére a gyermekotthonokban.
Előadó: dr. Demszky Gábor

2010. február 25.
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

153/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a gyermekek után járó családi pótlék 50%-ának felhasználásából adódó tartós felügyeleti szervtől kapott támogatás megtakarítása az
ágazatnál marad.
Határidő: 2010. szeptember
Felelős: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
154/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a 31/2009. (XII. 22.) SZMM rendelet 16. §-ában foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat – a mellékletben felsorolt – gyermekotthonai (beleértve a gazdálkodásukat ellátó Fővárosi
Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezetét) és a közös igazgatású intézményei részére
engedélyezi a „családi pótlék letéti számlák”, azaz
azon letéti számlák megnyitását és kezelését, amelyekre a családi pótlékot folyósító szerv a családi
pótlék összegének a gyermek teljes körű ellátásának kiegészítésére biztosított részét folyósítja.
A napirend 50. pontja: Javaslat a Károlyi Sándor
Kórház kamatmentes visszatérítendő kölcsön törlesztési
határidejének módosítására.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
155/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
úgy dönt, hogy a Károlyi Sándor KórházRendelőintézetnek az 1251/2008. (VIII. 28.) Főv.
Kgy. határozat alapján engedélyezett 285 M Ft
visszatérítendő támogatás törlesztésének kezdeti
időpontját 2010. januárja helyett 2011. januárjára ütemezi át, a 36 hónapos törlesztési időtartam
változatlan hagyása mellett, egyben jóváhagyja és
megköti az 1. sz. melléklet szerinti megállapodás
módosítását és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
156/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
Úgy dönt, hogy a Károlyi Sándor KórházRendelőintézetnek az 1433/2008. (IX. 25.) Főv.
Kgy. határozat alapján engedélyezett 102 853 E Ft
visszatérítendő támogatás törlesztésének kezdeti
időpontját 2010. januárja helyett 2011. januárjá-
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ra ütemezi át, a 36 hónapos törlesztési időtartam
változatlan hagyása mellett, egyben jóváhagyja és
megköti a 2. sz. melléklet szerinti megállapodás
módosítását, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 51. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a BOM között 2009. december 15-én létrejött pénzeszközátadás-átvételi megállapodás módosítására.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
157/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és
a BOM között 2009. december 15-én létrejött pénzeszközátadás-átvételi megállapodás módosítását az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.
Határidő: 2010. február 15.
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 52. pontja: Javaslat Budapest Főváros
Önkormányzata és Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata közötti, a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételéről szóló megállapodás módosítására.
Előadó: dr. Tiba Zsolt
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
158/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
– figyelemmel a 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy.
rendelet 1. § (3) bekezdésére – úgy dönt, hogy az
előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, megköti Budapest Főváros
Önkormányzata és Budapest III. kerület, ÓbudaBékásmegyer Önkormányzata közötti, közterületfelügyeleti feladat átadás-átvételéről szóló megállapodás módosítását, és felkéri a főpolgármestert
annak aláírására.
Határidő: 30 nap
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 53. pontja: Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2009. I. félévi tevékenységéről.
Előadó: Somlyódy Csaba
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Határozat
a Fővárosi Közgyűlés

159/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
elfogadja a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának
2009. I. félévében végzett munkájáról szóló beszámolót.
(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját.
Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)
A napirend 55. pontja: Kossuth téri mélygarázs kivitelezési munkálatai megkezdése.
Előadó: Ikvai-Szabó Imre
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
161/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy.
rendelet 1. § (5) bekezdése alapján eseti jelleggel
magához vonja a Gazdasági Bizottság, valamint az
SZMSZ 6. számú melléklete szerint illetékes bizottságnak a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52.
§ (2) bekezdése alapján fennálló hatáskörét, és a Gt.
141. § (2) bekezdés m) pontjában foglalt jogkörével
élve jóváhagyja a Parking Kft. és a Fővárosi Önkormányzat között a Kossuth térre tervezett beruházás
megvalósítására irányuló építési koncessziós szerződés megkötését.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
A napirend 56/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű
Főv. Kgy. határozatok végrehajtásáról.
Előadó: dr. Demszky Gábor
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
162/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló
jelentést elfogadja.
– A 119/2009. (II. 16.) sz. határozat végrehajtási
határidejét 2010. június 30-ra módosítja;
– az 1031/2009. (VI. 25.) sz. határozat végrehajtási
határidejét „a mindenkori költségvetés függvényében”-re módosítja.
– az 1409/2009. (X. 12.) sz. határozat végrehajtási
határidejét a 2010. február 28-ra módosítja.
– az 1410/2009. (X. 12.) sz. határozat végrehajtási
határidejét a 2010. február 28-ra módosítja.
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A napirend 57. pontja: Kerékpársáv kialakítása a
Bp. IV. kerület, Külső Szilágyi úton.
Előadó: Szalkai István
Határozat
a Fővárosi Közgyűlés
163/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. h.
felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja meg a IV.
kerület, Külső Szilágyi útra benyújtott pályázat
műszaki tartalmának módosítási lehetőségeit a ke-

2010. február 25.

rékpársáv, vagy kerékpáros nyom kialakíthatósága
érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Demszky Gábor
Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. január 28-i ülésén.
dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

2010. február 25.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

131

132

FŐVÁROSI KÖZLÖNY

2010. február 25.



F ŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján,
Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest, VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu
A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Csonkás István
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1052 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 632. – Telefon: 06-1/327-1756
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399
Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1052 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: dr. Tiba Zsolt
Szedés, tördelés, nyomtatás: Állami Nyomda Nyrt.
Felelős vezető a nyomda vezérigazgatója

